
کارگراِن پلتفرم های دیجیتال و پوشش تأمین اجتماعی

زهرا زمانیان 1

 چکیده
تعریف: دیجیتال سازی در مقیاس و سرعتی بی سابقه در حال تحول جوامع و اقتصادهای سراسر 
جهان است. در پی این پدیده، اشکال جدیدی از اشتغال در بخش های مختلفی مانند اقتصاد پلتفرم 
دیجیتال ظهور کرده اند. ظهور اشکال جدید اشتغال مانند کار در پلتفرم های دیجیتال مستلزم آن 
است که سیستم های حمایت اجتماعی موجود با شرایط و نیازهای خاص چنین کارگرانی سازگار 

باشند تا حق بشری به تأمین اجتماعی برای همه محقق گردد. 
روش: ازاین رو مقالۀ حاضر مبتنی بر روا توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که 
چگونه می توان سیستم های حمایت اجتماعی را با اشکال در حال تغییر کار تطبیق داد تا پوشش 
کامل و مؤثری از کارگران در کلیۀ اشکال اشتغال از جمله اشکال »جدید« اشتغال در پلتفرم های 

دیجیتال تضمین نمود.       
نتیجه: نتایج حاکی است پوشش فعلی حمایت اجتماعی برای کارگران در پلتفرم های دیجیتال، 
شکاف ها و خطرات قابل توجهی را نشان می دهد. ازاین رو با نگاهی به چالش ها و فرصت های ناشی از 
اقتصاد دیجیتال سعی کردیم ویژگی های مشترکی برای کمک به توسعۀ مکانیزم هایی برای کاهش 
شکاف ها و خطرات موجود شناسایی و ارائه شود و با ترکیب سازوکارهای مشارکتی و غیرمشارکتی، 
افراد  همۀ  برای  کافی  و  جامع  اجتماعی  تأمین  پایدار،  و  عادینه  مالی  مکانیسم های  بر  مبتنی 

تضمین گردد.   
واژگان کلیدی: اشتغال، اقتصاد پلتفرم، بازار کار، حمایت اجتماعی، کارگر پلتفرم دیجیتال.  
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 1. مقدمه
طی روندهای جهانی مانند دیجیتال سازی1 و اتوماسیون سازی2، دنیای کار دچار تحول گردیده است؛ 
تغییر ضرورت  نیازهای در حال  و  با زمینه ها  اجتماعی  انطباق سیستم های حمایت  به گونه ای که 
می یابد )سازمان بین المللی کار3، 2017 الف: 3(. تنوع فزایندۀ ترتیبات کاری به ویژگی بارز بازارهای 
کار فعلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تبدیل شده است و برخی از اشکال سنتی اشتغال 
در پی اتوماسیون و دیجیتالی شدن در حال از بین  رفتن یا تغییر شکل هستند و اشکال »جدید« 
اشتغال در مشاغل و بخش های مختلفی مانند اقتصاد پلتفرم4 ظهور یافته اند )سازمان بین المللی کار، 

2017 ب: 2(.

اشکال جدید اشتغال، فرصت ها و چالش هایی را برای بازارهای کار و حمایت اجتماعی فراهم می کند. 
از  وسیعی  طیف  و  می شوند  یافت  اشتغال  غیراستاندارد  اشکال  در  مشاغل  این  از  بسیاری  امروزه 
ترتیبات قراردادی از یک رابطۀ اشتغال نامحدوِد تمام وقت و وابسته یا استاندارد خارج شده اند. این 
در حالی است که اشتغال نامحدود تمام وقت و استاندارد نقطۀ عطف حقوق کار و تأمین اجتماعی 
و چارچوب های سیاستی محسوب می شود )دگرایس، 2016: 5(. این اشکال جدید اشتغال شامل 
کارهایی است که به صورت محلی توسط پلتفرم های دیجیتالی5 تسهیل گردیده و کارهای جمع محور 

مانند خدمات سایت آمازون6 که در صحنۀ جهانی ارائه می شوند.  

ناپایدارند و  اتفاقی و  وظیفه محور، موقتی و غالباً  از کارها در پلتفرم های دیجیتال ماهیتاً  بسیاری 
مرزهای بین خویش فرمایی7 واقعی و روابط شغلِی تغییریافته اغلب نامشخص است. این در حالی 
است که تقاضا برای سیستم های حمایت اجتماعِی کافی و جامع مانند همیشه در این بازار مهم 
است. با وجود این، 55 درصد از جمعیت جهان به طور کامل تحت پوشش حمایت های اجتماعی 
قرار ندارند و بخش قابل توجهی تنها به طور جزئی تحت پوشش طرح های حمایت اجتماعی هستند 

1. Digitalization
2. Automation
3. International Labour Organization

Platform Economy .4 اصطالح اقتصاد پلتفرمی به آماده سازی خدمات )کار پلتفرمی( و یا دسترسی به کاالها از طریق پلتفرم های 
دیجیتال اشاره دارد. این تعامالت ممکن است با پرداخت قیمت یا دستمزد نیز همراه باشند. در این اقتصاد ایجاد هماهنگی میان ارائه کنندگان 
خدمات و مشتریان به واسطۀ الگوریتم ها و به کمک فناوری های نوین صورت می گیرد که هزینه های معامالت را به حداقل می رسانند و 
ازاین رو انجام معامالت خرد را نیز امکان پذیر می کنند. اطالعات مربوط به ارائه کنندگان خدمات اغلب با رتبه بندی الکترونیکی و سیستم های 

پایش مدیریت می شود )دراهوکوپیل و فابو، 2016(.
5. Digital Platforms 

Amazon  .6: آمازون یک شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی است که در سال 1994 توسط جف بیزوس در شهر سیاتل واقع در ایالت 
واشینگتن تأسیس شد و امروزه از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی جهان به شمار می آید.              

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)
7. Self-employment
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)سازمان بین المللی کار، 2017 ب: 7(. عالوه بر این، بسیاری از سیستم های حمایت اجتماعی موجود 
در کشورها هنوز برای پاسخ گویی به چالش های مرتبط با اتوماسیون سازی و دیجیتال سازی مجهز و 

آماده نیستند. 

در اعالمیۀ قرن در خصوص آیندۀ کار1 که توسط 187 عضو در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 
2019 تصویب شد، نقشۀ راهی برای ارائۀ یک رویکرد انسان محور به آیندۀ کار مطرح گردیده و نیاز 
فوری به تقویت سیستم های حمایت اجتماعی برای تضمین دسترسی جهانی به حمایت اجتماعی 
کافی، جامع و پایدار و سازگار با دنیای کار به رسمیت شناخته شده است. عالوه بر این، در این اعالمیه 
سیاست ها و تدابیری به منظور پاسخ به چالش ها و فرصت های موجود در دنیای کارِ مربوط به تحول 

دیجیتالی کار، از جمله کار پلتفرم ارائه شده است. 

برای  اجتماعی  به پوشش حمایت  آیندۀ کار، شکاف های مربوط  برای  از چالش های مضاعف  یکی 
کارگران در اشکال »جدید« اشتغال است. از یک سو، عدم حمایت، کارگران را در برابر تحویت بازار 
کار آسیب پذیر می کند، حقوق و حیثیت آنها را تضعیف می کند، فقر و نابرابری را تشدید می کند و 
حتی قرارداد اجتماعی ضمنی جوامع مدرن را به خطر می اندازد. از سوی دیگر، شکاف های موجود 
در پوشش حمایت اجتماعی برای کارگران در برخی ترتیبات قراردادی می تواند تصمیمات اشتغال 
و استخدام را مخدوا کند، سرمایه گذاری در زمینۀ آموزا و مهارت را ضعیف و رقابت عادینۀ 
شرکت ها را تضعیف نماید )سازمان بین المللی کار، 2016 الف: 11 و 2016 ب: 7(. ازاین رو اتخاذ 
تدابیر سیاستی مناسب برای رفع چنین شکاف های حمایت اجتماعی از کارگران در اشکال »جدید« 
اشتغال ضرورت می یابد. در واقع، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در معرض خطر است و در زمان 
تغییروتحول دنیای کار ناشی از نوآوری های فناوری، تغییرات جمعیتی، تغییرات محیطی و آب وهوایی 
و جهانی شدن و همچنین، نابرابری های پایدار، سیستم های حمایت اجتماعی باید تضمین کنند که 
مردم می توانند از فرصت های جدید استفاده نمایند و درعین حال، از حمایت کافی در طول زندگی 

خود، به ویژه طی انتقایت و تحویت کاری برخوردار باشند. 

در این مقاله سعی بر آن است که برخی اصول سیاست گذاری و تجارب کشورها را که می تواند برای 
شکل گیری تفکِر چگونگِی تقویت و سازگاری سیستم های حمایت اجتماعی برای آیندۀ کار مفید 
باشد، مورد بحث قرار گیرد. در این نوشتار هدف ارائۀ یک بررسی کامل از نوآوری های سیاستی نیست، 
بلکه برجسته کردن رویکردها و گزینه هایی است که تحت عنوان مشارکت در بحِث چگونگی تقویت 
سیستم های حمایت اجتماعی صورت گرفته و می تواند در جهت پاسخ گویی و انطباق با زمینه های 

تحول یافته مؤثر باشد.

1. Centenary Declaration for the Future of Work
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در مبحث بعدی برخی چالش های حمایت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال با تأکید ویژه بر چالش های 
کارگران در پلتفرم های دیجیتال بررسی می شود. سپس به منظور تطبیق سیستم های حمایت اجتماعی 
با آیندۀ کار به ارائۀ برخی راه حل های ممکن مبتنی بر مجموعه ای از اصول راهنما، از جمله طرح های 
مشارکتی و غیرمشارکتی متوسل می شویم. در نهایت، نوشتار پیِش رو با طرح برخی مالحظات اساسی 
برای تضمین حمایت اجتماعی جهانی برای آیندۀ کار و نگاهی گذرا به وضعیت و چارچوب حقوقی 

ایران در زمینۀ کسب وکارهای دیجیتالی به پایان می رسد. 

 2. چالش های حمایت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال
باتوجه به افزایش تعداد کارگران در اشکال جدید اشتغال و شکاف های پوششی آنها، بر لزوم انطباق 
سیستم های حمایت اجتماعی با زمینه های در حال تحول و تقاضا برای گسترا حمایت کافی از 
همۀ کارگران با در نظر گرفتن وضعیت خاص چنین کارگرانی تأکید می شود. همان طور که کمیسیون 
جهانی آیندۀ کار )2019( ترسیم کرده است، آیندۀ کار مستلزم ایجاد سیستم های حمایت اجتماعی 
عادینه، فراگیر و پایدار از جمله حداقل های حمایت اجتماعی بر اساس اصول همبستگی و تسهیم 
ریسک است که حمایت از مردم برای رفع نیازهایشان را در طول چرخۀ زندگی تضمین می کند. 
گسترا حمایت اجتماعی از کارگران در تمامی اشکال اشتغال، نه تنها به منظور تضمین انصاف و 
تأمین حمایت کافی از همۀ کارگران و خانواده های آنهاست؛ بلکه همچنین تضمین یک فضای رقابتی 
عادینه در میان فعاین اقتصادی در اقتصاد جدید و قدیم و در سراسر کشورها و همچنین، تسهیل 

انتقایت بازار کار و تحرک نیروی کار است. 

حمایت  پوشش  می شوند،  طبقه بندی  »خویش فرما«  عنوان  تحت  پلتفرم  کارگران  که  مواردی  در 
پوشش  تحت  خویش فرما  کارگران  کشورها  از  بسیاری  در  واقع،  در  است.  محدود  آنها  اجتماعی 
سیستم های بیمه اجتماعی نیستند یا تنها به صورت داوطلبانه تحت پوشش قرار می گیرند )آیکوست1، 
2013: 9(. این کارگران حتی در مواردی که به لحاظ قانونی تحت پوشش قرار می گیرند، مقررات 
مربوط بدان ها در خصوص پوشش خطرات مختلف کارشان، معمویً مطلوب نیست، به ویژه کارگرانی 
که به صورت پاره وقت یا موقتی کار می کنند و نیز کارگرانی که ممکن است حداقل معیارهای واجد 

شرایِط مندرج در قانون ملی را نداشته باشند.

در واقع، تا زمانی که سیاست های مناسب برای کاهش این آسیب پذیری ها ارائه نشود، رشد اقتصاد 
»گیگ«2)یا پلتفرم( ممکن است شکاف های موجود در پوشش حمایت اجتماعی را تشدید کند و 

1. Eichhorst
Gig Economy  .2: اصطالح اقتصاد گیگ به عنوان مترادفی برای فعالیت های مرتبط با کار پلتفرمی به کار می رود )دی استفانو، 2016: 1(. 
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خطرات بیشتری ایجاد شود )فورد1و همکاران، 2017: 36(. عالوه بر این، تا آنجا که پوشش تأمین 
اجتماعی کارگران مشغوِل کار دیجیتالی از طریق پوشش به واسطۀ شغل اصلی آنها در اقتصاد »سنتی« 
2 تأمین می شود، این نگرانی در مورد رقابت عادینه و عدالت در مورد منابع مالی سیستم های حمایت 

اجتماعی وجود دارد )رانی و سینگ3، 2019: 106(.

در این نوشتار، شواهد تجربی در مورد دسترسی کارگران پلتفرمی به مزایای حمایت اجتماعی بر 
اساس یافته های اصلی دو نظرسنجی سازمان بین المللی کار از کارگران پلتفرمی ارائه شده است )برگ 
و همکاران، 2018: 65(. نظرسنجی های انجام شده در سال 2015 و 2017 به عنوان یکی از مطالعات 
تطبیقی در خصوص پلتفرم های خرد انجام شد که شامل 3500 کارگر در 75 کشور در حال کار در 
پلتفرم های کوچک مانند آمازون4، ترک مکانیکال5، کرود فالور6، کلیک ورکر7، میکرو ورکرز8 و آکادمی 

پروفیلیک9 است. 

2-1. چالش های خدمات ارائه شده در محل از طریق پلتفرم های دیجیتال
اقتصاد پلتفرم هنوز هم در کشورهای درحال توسعه و کشورهای پیشرفته از نظر اندازه متوسط است، 
را  پلتفرم های دیجیتال  یافته است. کار روی  بازارهای کار اهمیت بسیاری  به نظر می رسد در  اما 
می توان بر مبنای پلتفرم های وب - آنالین10 و پلتفرم های آپ - محور11 محلی از یکدیگر متمایز کرد 
)برگ12، همان: 66(. انواع کارهایی که در پلتفرم های آپ - محور محلی ارائه می شوند، معمویً شامل 
خدمات اسنپ، خدمات پخش، کارهای خانگی یا سایر کارهای محلی است. برای مثال، درحالی که 
داده ها در مورد اندازه و روند پلتفرم خدمات پخش محلی بسیار کم است، اما این بخش در بسیاری 

از کشورها رشد کرده است. 

در ایایت متحده آمریکا نظرسنجی مسافرت خانوادگی ملی در سال 2017 نشان می دهد که درصد 

اقتصاد گیگ در واقع بر پایۀ بسترهای فناوری مانند وب سایت ها و پلتفرم هایی است که ارتباط میان کارمندان و شرکت هایی را که به دنبال 
مشاغل انعطاف پذیر هستند، فراهم می کنند. 

1. Forde
2. Traditional economy
3. Rani and Singh
4. Amazon
5. Mechanical Turk (AMT)
6. CrowdFlower
7. Clickworker
8. Microworkers
9. Profilic Academic
10. online-web
11.  app-based
12. Berg
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جمعیتی که در هر ماه از خدمات تاکسی اینترنتی استفاده می کنند، تقریباً 10 درصد است، درحالی که 
وسایل نقلیۀ اجاره ای فقط 0/5 درصد کل سفرها را تشکیل می دهد )کانوی1 و همکاران، 2018(. در 
آسیا و اقیانوسیه تخمین زده می شود که بازار استقبال تاکسی اینترنتی از 2.5 میلیارد دیر در سال 
2015 به 13.1 میلیارد دیر در سال 2025 رشد خواهد نمود که چیزی معادل شش برابر افزایش را 

نشان می دهد )هوی2، 2017: 22(.

درحالی که کار با پلتفرم می تواند فرصت های درآمد دوم یا بیشتر را فراهم کند، کارگران اغلب با 
تاکسی  رانندۀ  شامل 1100  نظرسنجی  یک  هستند.  مواجه  پایین  درآمدهای  و  مشتری  بی ثباتی 
اینترنتی در ایایت متحده آمریکا نشان می دهد که تقریباً 75 درصد رانندگان کمتر از حداقل دستمزد 
قانونی را در ایالت خود درآمد دارند و 30 درصد رانندگان با احتساب هزینه های وسایل نقلیه حتی 
دچار زیان می شوند )ژوف3 و همکاران، 2018(. به همین ترتیب، مطالعه ای که در چهار کشور آسیایی 
)اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند( انجام شده است نشان می دهد که درآمد کارگران کم و ناپایدار 
است و معمویً پس از آنکه سهم قابل توجهی از بازار را کسب می کنند، کاهش می یابد. شرایط و ضوابط 
پلتفرم ها معمویً نشان می دهد که کارگران در این پلتفرم ها تنها تحت عنوان کارگران خویش فرما 
به حمایت اجتماعی دسترسی دارند و تحت پوشش قرار خواهند گرفت. در واقع، وضعیت مربوط به 

پوشش حمایت اجتماعی آنها مشخص نیست )سازمان بین المللی کار )بانکوک4(، 34(.

کارهایی که در پلتفرم های مبتنی بر آپ محلی ارائه می شود، نسبت به کارهای اینترنتی مبتنی بر 
وب با سهولت بیشتری توسط مقامات ملی قابل تنظیم و نظارت هستند؛ جایی که اپراتورهای پلتفرم 
در یک کشور زندگی می کنند، مشتریان آن پلتفرم از کشور دیگری هستند و به نوعی کارگران در 
سراسر جهان پخش می شوند. با وجود این، همۀ کارگران در پلتفرم های مبتنی بر وب - آنالین و 
مبتنی بر آپ محلی با شکاف عمده ای در پوشش تأمین اجتماعی مواجه اند. دراین باره سؤالی که به 
ذهن متبادر می شود این است: آیا چنین کارگرانی در یک رابطۀ کاری قرار دارند؟ برخی پلتفرم ها 
تا حدی بر تعیین قیمت کارگران، زمان کار و سازماندهی کار اعمال کنترل می کنند؛ به گونه ای که 
چنین کارگرانی توسط دادگاه های ملی تحت عنوان »کارمند5« طبقه بندی می شوند )سازمان همکاری 
و توسعۀ اقتصادی6، 2018: 19(. تعدادی از کشورها اقداماتی را به منظور جلوگیری از طبقه بندی 
نادرست چنین کارگرانی که در پلتفرم های آپ - محور محلی مشغول هستند، اتخاذ کرده اند. مانند 

1. Conway
2. Hui
3. Zoepf
4. Bangkok
5. employee
6. OECD
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اوبر1 در انگلستان و فدکس2 در ایایت متحده آمریکا و چندین پرونده که در کشورهای عضو سازمان 
همکاری و توسعۀ اقتصادی در جریان است )پراسل3، 2018: 32(. 

2-2. چالش های جمعی کاران 4 
تالا های اخیر برای ترسیم اندازۀ اقتصاد آنالین گیگ نشان می دهد که در اتحادیۀ اروپا بین یک تا 
پنج درصد از جمعیت بزرگسال گاهی اوقات در اقتصاد پلتفرم مشارکت داشته اند )فورد و همکاران، 
همان: 38( و به طور متوسط حدود 10 درصد از جمعیت بزرگسال از پلتفرم های آنالین به دلیل ارائۀ 
خدمات کار در 14 کشور عضو اتحادیۀ اروپا استفاده کرده اند )پزول5 و همکاران، 2018: 14(. زنان 
و مردان در تمام گروه های سنی در کار دستمزدی در اقتصاد پلتفرم مشارکت دارند. بررسی سازمان 
بین المللی کار نشان می دهد که توزیع جنسیتی در این بازار کاماًل به طور نابرابر است و از هر سه 

کارگر، فقط یک نفر زن است )رانی و فورر6، 2019: 241(. 

پلتفرم های دیجیتالی این امکان را دارند که فرصت های اشتغال و درآمدزایی را با انعطاف پذیری باییی 
فراهم کنند. یک نظرسنجی سازمان بین المللی کار نشان می دهد که 22 درصد از کارگران ترجیح 
می دهند کار در منزل داشته باشند و 12 درصد نیز گفته اند که تنها می توانند در منزل کار کنند. 
ترجیِح کار در منزل بیشتر به دلیل وضعیت سالمتی آن افراد است و جمعی کاری راهی را برای ایجاد 
فرصت های شغلی و درآمد برای چنین کارگرانی فراهم می کند. تفاوت زیادی از نظر جنسیتی بین 
افرادی که تنها می توانند در منزل کار کنند وجود دارد، به طوری که 13 درصد از زنان کارگر به این 
دلیل استناد نمودند. این در حالی است که این میزان در مردان پنج درصد است و این بیشتر به دلیل 
مسئولیت های مربوط به امور منزل و مراقبت در میان زنان کارگر است. کار در منزل برای کارگراِن 
زن، نه تنها نقش جنسیتی را تقویت می کند و آنها را از روابط اجتماعی بیگانه می کند، بلکه می تواند 

1. پلتفرم اوبر )uber Technologies Inc( یک سرویس همسفری آنالین مستقر در سانفرانسیسکو است که آپ موبایل هوشمند به طور 
خودکار مسافران را با نزدیکترین راننده مرتبط می سازد و موقعیت مسافر را به راننده می فرستد. اوبر نخستین شرکت نوپا در جهان است که 

بیشترین و گران قیمت ترین سهام را دارد.
https://en.wikipedia.org/wiki/Uber 

FedEx .2 ابرشرکت خدمات پستی آمریکایی چندملیتی است که در سال 1971 توسط فردریک دبلیو اسمیت تأسیس شد. 
https://en.wikipedia.org/wiki/FedEx 
3. Prassl

Crowdworkers .4: جمعی  کاری کارهایی است که به واسطۀ پلتفرم ها انجام می شود و به عنوان جمعی  کاری شناخته می شود؛ چراکه انجام 
این کارها به تعداد زیادی از افراد پیشنهاد می شود. جمعی  کاری جزئی از کار بزرگتری با عنوان جمع سپاری است که به معنای برون سپاری 
یک وظیفه به مجموعه ای از افراد به شکل یک فراخوان عمومی در درون یک مؤسسه است. عالوه بر این، در برخی منابع جمعی کاری تنها 
به معنای کارهایی است که به صورت آنالین انجام می شوند. در حالی که منابع دیگری کارهای آنالین و فعالیت های محلی/ فیزیکی را نیز در 

بر می گیرد )هیوز و همکاران: 2016(. 
5. Pesole
6. Furrer
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ناامنی در درآمد آنها را تشدید کند؛ چراکه آنها از پوشش حمایت اجتماعی برخوردار نیستند و معمویً 
درآمد کمی دارند. 

با وجود این پتانسیل، همچنان نگرانی های جدی در مورد وضعیت نامشخص حقوقی کارگران، عدم 
امنیت شغلی و درآمد، درآمد کم، عدم پرداخت حقوق، عدم پوشش حمایت اجتماعی و فقدان تریبون 
برای بیان مطالبات و اعتراضات وجود دارد. به عالوه، مطالعات تجربی چالش های مهمی را دررابطه با 
دیگران،  و  )برگ  نشان می دهد  پلتفرم  کارگران  اجتماعی  پوشش حمایت  و  کار، دستمزد  شرایط 

.)68 :2018

قرارگرفتن بیشتر کارگران در معرض خطرات اجتماعی، تقاضا برای حمایت اجتماعی جامع و کافی را 
افزایش می دهد؛ به گونه ای که امنیت درآمد و دسترسی به مراقبت های بهداشتی را در طول زندگی 

افراد تضمین و تحرکات زندگی و کار را تسهیل کند )کمیسیون جهانی آینده کار، 2019: 6(.

برای  را  پلتفرم چالش های جدیدی  اقتصاد  نیستند، موج  این چالش ها جدید  از  درحالی که برخی 
حمایت اجتماعی از کارگران ارائه می دهد؛ روندی که به موجب آن مشاغل می توانند وظایف خود را 
که چندی پیش تنها توسط یک کارمند انجام می شد، به گروه بزرگی از کارگران مجازی در کشورهای 
مختلف از طریق پلتفرم های دیجیتال واگذار نمایند که در این صورت، شناسایی فرد مسئول برای 
پرداخت سهم بیمه های اجتماعی دشوارتر می شود. علی رغم این واقعیت که کار کارگران پلتفرم ها 
ممکن است از نزدیک تحت نظارت باشد و اینکه روابط آنها با پلتفرم می تواند در عمل شبیه یک رابطۀ 
شغلی باشد، کارگران معمویً به عنوان »پیمانکاران مستقل« طبقه بندی می شوند و در این صورت، 
تنها این کارگران هستند که صرفاً مسئول پرداخت سهم بیمه های اجتماعی هستند )دی استیفانو1، 

 )74 :2016

یافته های نظرسنجی سال 2017 نشان می دهد که بسیاری از کارگران جمعی با دستمزد کمی روبه رو 
هستند که اغلب زیر حداقل دستمزد ملی درآمد دارند. عالوه بر این، به طور متوسط برای هر ساعت 
کار حدود 20 دقیقه وقت اضافی برای جست وجوی کار صرف شده که بابت آن مبلغی پرداخت نشده 
است. به طور متوسط، زنان ساعات کمتری کار با دستمزد انجام می دهند؛ اگرچه تعداد ساعاتی که 
برای کار بدون دستمزد صرف می کنند، کاماًل مشابه مردان است. به دلیل دستمزد کم و عدم حمایت 
اجتماعی، کارگران مجبورند دائماً به دنبال کار باشند و بسته به موقعیت خود از نظر زمانی و مکانی، 
خود را با مشاغل تطبیق دهند )رانی و فورر، همان: 243( بنابراین یافته ها شدت بایی کار را نشان 
داده اند؛ چراکه کارگران ساعت های طوینی، به ویژه در بازۀ زمانی عصر تا شب کار می کنند و این 
خود انعطاف پذیری و تعادل بین زندگی - کار را کاماًل غیرواقعی کرده است. عالوه بر این، بررسی های 

1. De Stefano
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سازمان بین المللی کار نشان می دهد که از هر ده کارگر مورد بررسی، تنها حدود سه نفر در پلتفرم های 
کار جمعی، تحت پوشش نوعی بیمۀ اجتماعی هستند و زنان در مقایسه با مردان، کمتر به بیمۀ 

اجتماعی دسترسی دارند )برگ و همکاران، 2018: 68(. 

از طرح های  این نظرسنجی  از کل کارگران جمعی )جمعی کاران( در  به طورکلی، فقط 35 درصد 
کار  طریق  از  را  خود  درآمد  پلتفرم  کارگران  یک سوم  حدود  برخوردارند.  بازنشستگی  و  مستمری 
به عنوان کارمند خارج از اقتصاد پلتفرم تکمیل می کنند و در بیشتر موارد، پوشش حمایت اجتماعی 
آنها مربوط به شغل اصلی شان در اقتصاد سنتی است یا به طور غیرمستقیم از طریق همسر یا اعضای 

دیگر خانواده تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند.

این نگرانی در مورد اقتصاد »جدید« باتوجه به منابع مالی تأمین اجتماعی در هزینۀ اقتصاد »سنتی«، 
با تأثیرات آن بر رقابت عادینه و همچنین، منابع مالی عادینه و پایدار سیستم های حمایت اجتماعی 
وجود دارد )همان، 2018(. در کشورهایی که اشتغال غیررسمِی قابل توجهی دارند، چالش های ناشی از 
ظهور اشکال جدید اشتغال تا حدی با چالش بزرگ غیررسمیت1 هم پوشانی دارد )سازمان بین المللی 

کار، 2016:  14( 

بررسی ها نشان می دهد که حمایت از کارگرانی که به کار جمعی وابسته هستند، کمتر از کارگرانی 
است که کار جمعی برای آنها تنها منبع ثانویۀ درآمد است. کارگرانی که کار جمعی منبع اصلی درآمد 
آنها را تشکیل می دهد، با توجه  به طرح های مستمری یا بازنشستگی موجود از حمایت برخوردار 
نیستند. با توجه  به اینکه مشخص شد کار جمعی منبع اصلی درآمد یکی از هر سه کارگر جمعی )32 
درصد( است که سهم بیشتری در میان زنان نسبت به مردان دارد، بخش قابل توجهی از کارگران در 
معرض خطر حذف شدن از حمایت های اجتماعی هستند. در حقیقت، تنها حدود 16 درصد از این 

کارگران در نظرسنجی تحت پوشش طرح مستمری/ بازنشستگی قرار دارند. 

به همین ترتیب، افرادی که جمعی کاری منبع اصلی درآمد آنها نبوده )یعنی کسانی که شغل اصلی 
دیگری دارند(، در مقایسه با افرادی که منبع اصلی درآمد آنها جمعی کاری بوده است، بیشتر تحت 
پوشش بیمۀ درمانی )66 درصد در مقابل 52 درصد( یا سایر اشکال بیمۀ اجتماعی )39 درصد در 
مقابل 32 درصد( بوده اند. برعکس، افرادی که عمدتاً درآمد خود را از طریق جمعی کاری به دست 
می آورند، بیشتر تمایل به دریافت کمک های اجتماعی یا کمک های دولتی دیگر، به ویژه کمک های 
غذایی دارند که نشان می دهد این افراد قباًل در شرایط نامطلوبی زندگی می کردند. این نتایج شبیه به 
یافته های نظرسنجی سازمان بین المللی کار در سال 2015 است؛ جایی که فقط سهم اندکی از کسانی 

1. informality
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که شغل اصلی آنها در پلتفرم جمعی کاری 1AMT است، مستمری دریافت کرده اند )نُه درصد برای 
تأمین اجتماعی در ایایت متحده آمریکا و 14 درصد برای یک صندوق تأمین مالی در هند( یا تحت 

پوشش بیمۀ درمانی بودند )35 درصد در هند و 62 درصد در ایایت متحده آمریکا(.

کشورهای  در  است.  متفاوت  مختلف  مناطق  اساس  بر  پلتفرم  کارگران  اجتماعی  حمایت  پوشش 
باییی  تحصیالت  از  کار  بین المللی  مطالعات سازمان  در  کارگران  از  عمده ای  بخش  درحال توسعه 
برخوردار بوده که اکثر آنها در آموزا علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات تحصیالت داشته اند. این 
در حالی است که این کارگران با چنین تحصیالت باییی در جست وجو و آرزوی شغل رسمی با 
درآمد بهتر و دریافت حمایت اجتماعی هستند. همچنین، تعداد بسیار کمی از کارگران در کشورهای 
درحال توسعه مشمول طرح های مستمری یا بازنشستگی هستند. این مقدار بین 21 درصد )آفریقا( و 

32 درصد )آسیا( متغیر است. 

عالوه بر این، بخش بسیار کمی از کارگران تحت پوشش مزایای ازکارافتادگی در این مناطق قرار 
دارند که بیشترین آن ها در آمریکای یتین )15 درصد( بوده است. بررسی ها همچنین نشان می دهد 
ازآنجاکه سیستم های حمایت اجتماعی هنوز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نسبتاً ضعیف 
هستند، اپراتورها و متقاضیان پلتفرم ها انگیزۀ بیشتری برای کسب وکار با استفاده از نیروی کار این 
کشورها دارند که با فشار کمتری از سوی کارگران و دولت ها برای تضمین حمایت اجتماعی برای 

کارگران پلتفرم مواجه اند )سازمان بین المللی کار 2019 ب: 26(. 

 3. تقویت سیستم های حمایت اجتماعی در عصر دیجیتال 
ظهور اشکال جدیدی از اشتغال که اغلب با شکاف هایی در پوشش حمایت اجتماعی به ویژه برای زنان 
همراه است، بر ضرورت رفع شکاف های پوششی و انطباق سیستم های حمایت اجتماعی موجود با 
شرایط خاص و نیازهای این کارگران برای تحقق بخشیدن به حق بشری به تأمین اجتماعی برای همه 

تأکید می شود. 

سیستم های حمایت اجتماعی عادینه، فراگیر و پایدار که امکان توزیع مجدد و حمایت مناسب از 
همه را فراهم می کند، کلیدی برای رفع چالش های فعلی هستند )سازمان بین المللی کار، 2017 الف: 
5(. این مهم است که سیستم های حمایت اجتماعی به گونه ای انطباق پذیر باشند که از کارگرانی که 
بین ترتیبات مختلف اشتغال، بخش های اقتصاد یا کشورها در حال جابه جایی یا تحرک می باشند، از 
آنها حمایت مداوم نماید و حقوق و مزایای در دسترس از جمله برای کارگران پلتفرم را تضمین کند 

)کمیسیون جهانی برای آینده کار، 2019: 8(.

1. Amazon Mechanical Turk
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سیستم های حمایت اجتماعی آینده باید بر اساس مجموعه ای از اصول کلی سیاستی باشند که بتواند 
پوشش جهانی، جامع و کافی و انطباق پذیری کافی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید را تضمین کنند. 
اصول کلی زیر ریشه در حقوق بشر بین الملل و استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان بین المللی کار 
دارد که می تواند راهنمای سیاست گذاران در تقویت سیستم های حمایت اجتماعی باشد )سازمان 

بین المللی کار، 2019 الف: 44(: 

 • جهان شمولی1 یا فراگیری حمایت، پوشش و دسترسی مؤثر: تضمین دسترسی مؤثر کارگران 

در انواع مشاغل، متناسب با شرایط و نیازهای آنها.

 • کفایت2: تضمین اینکه سیستم های حمایت اجتماعی، نه تنها به طور مؤثرتری از فقر جلوگیری 

کنند؛ بلکه جایگزینی مناسب درآمدی را به روشی عادینه و پایدار فراهم کنند.

 • انتقال پذیری/ قابلیت جابه جایی3: تضمین اینکه سیستم های حمایت اجتماعی از تحرک بازار 

کار حمایت کنند و تحویت ساختاری بازار کار و اقتصاد را در نظر بگیرند. 

 • شفافیت4: تضمین آگاهی کامل همۀ عامالن این حوزه از کار از حقوق و مسئولیت های خود؛ 

چارچوب های قانونی، حقوق و مزایا را به صورت واضح بیان کند و روا های اداری تا حد ممکن ساده و 
روشن باشند، به گونه ای که ضمن محافظت از اطالعات شخصی و احترام به حریم خصوصی، از قابلیت 

تکنولوژی دیجیتال به طور کامل استفاده کنند.

 • تسهیم ریسک5: تضمین وجود سطح مناسبی از تسهیم ریسک در سیستم حمایت اجتماعی، از 

جمله دررابطه با یکپارچگی در منابع مالی از طریق مکانیسم های تأمین مالی جمعی که باعث می شود 
کارگران مجبور نباشند سطح نامطلوبی از ریسک مالی و اقتصادی را تحمل کنند. 

 • برابری جنسیتی6: تضمین حساسیت سیستم های حمایت اجتماعی به واقعیت هایی که زنان 

و مردان در بازار کار، اشتغال و جامعه با آن روبه رو هستند و اینکه برابری جنسیتی را تقویت کنند. 

 • حکمرانی خوب7: تضمین منابع مالی سیستم های حمایت اجتماعی به روشی پایدار و عادینه و 

نیز داشتن مدیریت و ادارۀ کارآمد.

1. Universality
2. Adequacy
3. Transferability/portability
4. Transparency
5. Risk-sharing
6. Gender equality
7. Good governance



58

3-1. تفکیک حمایت اجتماعی از اشتغال
با محدودکردن سیستم های حمایت  ناظران  از  برخی  اجتماعی  آیندۀ حمایت  به  مربوط  بحث  در 
اجتماعی به »شبکه های امنیت1« برای فقرا یا درآمد پایۀ جهانی از »تفکیک« حمایت اجتماعی از 
اشتغال حمایت می کنند. با وجود این، بسیاری از بحث ها در مورد چگونگی ارتباط اشکال مختلف 
حمایت های اجتماعی با اشتغال ناتوان و کافی نیست: اینکه آیا حمایت اجتماعی به یک قرارداد با 
کارفرمای خاص یا وضعیت اشتغال کارگران )کارمندبودن یا خویش فرمابودن( یا داشتن شغل پردرآمد 

مرتبط است، خود پیامدهای بسیار متفاوتی برای سطح حمایتی کارگران به دنبال دارد. 

برای  با یک کارفرمای خاص مرتبط است، خطرات زیادی  به قرارداد  حقوق حمایت اجتماعی که 
محرومیت از کارگران در اشکال جدید اشتغال دارد؛ چراکه در پایاِن قرارداد مزایای کارگر از بین 
می رود )سازمان بین المللی کار، 2016 الف: 16(. به همین ترتیب، اشکال حمایتی اجتماعی مرتبط 
با اشتغال در یک بخش یا شغل خاص نیز این خطر را دارد که کارگران در صورت انتقال به بخش یا 
شغلی دیگر، مزایای خود را از دست دهند. ازاین رو طرح های بیمۀ اجتماعی که بیشتر کارگران را تحت 
پوشش قرار می دهند، در حمایت از تحرک نیروی کار کارگران بهتر عمل می کنند. در واقع، بهترین 
پشتیبانی برای تحرک نیروی کار از طریق طرح های بزرگ بیمۀ اجتماعی است که همۀ کارگران، از 
جمله کارگران خویش فرما را تحت پوشش قرار می دهند. با وجود این، انواع حمایت های فردی، مانند 
بیمۀ خصوصی2 یا حساب های شخصی3، با اکثر اصول تأمین اجتماعی مطابقت ندارند و در واقع، خارج 
از هستۀ اصلی سیستم های حمایت اجتماعی هستند. در این راستا، طرح های غیرمشارکتی و مالیاتی 
عنصر مهمی از حمایت اجتماعی را ارائه می دهند که ارتباط مستقیمی با اشتغال ندارد. این گونه 
طرح ها برای تحقق حق تأمین اجتماعی برای همه، به ویژه برای گروه هایی که به مکانیسم های حمایت 

اجتماعی مبتنی بر اشتغال دسترسی ندارند، کلیدی است.

انطباق بیمه های اجتماعی با اشکال جدید کار و بستن شکاف های پوشش و کافی بودن تأمین اجتماعی 
سطح حمایت را افزایش می دهد، امکان تسهیم ریسک بین کارگران و کارفرمایان را فراهم می کند و 
از اثرات سوء جلوگیری می کند. در بیشتر کشورها، در حال حاضر بیمه های اجتماعی، غالباً کارگران 
دستمزدبگیر را تحت پوشش قرار می دهند. تطبیق این طرح ها با انواع کارگران می تواند دامنۀ پوشش 
را گسترا دهد و ادامۀ کار را برای کارگران تضمین کند. در کشورهایی که بیمه های اجتماعی از قبل 
انواع کارگران را تحت پوشش خود قرار داده و سیستم حمایت اجتماعی کاماًل هماهنگ و یکپارچه 

1. Security nets
2. Private insurance 
3. individual accounts
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است، سازوکارهای بیمۀ اجتماعی نقشی اساسی در تسهیل انتقال بازار کار و تحرک نیروی کار ایفا 
می کنند، به ویژه در زمینۀ تغییر دنیای کار، سیاست های کاهش چندپارگی و گسترا حمایت کافی 
از کارگران در انواع مشاغل، از جمله کارگران در اشکال جدید اشتغال، کلیِد حمایت از کارگران و 
خانواده های آنها از طریق انتقایت کار در آینده است )سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، 2015: 34(.  

در مقابل، پیشنهادهایی چون بیمه های خصوصی و ترتیبات پس انداز شخصی، بیمه های اجتماعی 
به ویژه  را  فقر  توزیع مجدد،  و  برای مجموع ریسک  با ظرفیت محدود خود  و  را تضعیف می کنند 
برای افراد کم درآمد و افراد دارای مشاغل غیرخطی افزایش خواهند داد و باعث تشدید نابرابری از 
جمله شکاف های جنسیتی می گردند و تنها می توانند مکانیزمی داوطلبانه برای تکمیل مزایای بیمۀ 

اجتماعی پایدار، عادینه و اجباری خود باشند )کمیسیون جهانی برای آیندۀ کار، 2019 ؛ 9(. 

عالوه بر این، یزم به ذکر است که هر نوع مشارکت در حمایت اجتماعی، از جمله بیمۀ خصوصی 
و مکانیسم پس انداز، به طور حتم با توانایی یک فرد در کسب وکار و سطح مشخصی از درآمد منظم 
مرتبط است )سازمان بین المللی کار، 2016: 167(. به همین دییل، هنگام بحث در مورد »تفکیک« 
حمایت اجتماعی از اشتغال مراقبت ویژه ای یزم است تا تضمین شود که این موضوع منجر به تضعیف 

اصول اساسی حمایت اجتماعی نگردد و سطح پوشش و مزایای آن را از بین نبرد. 

به  را  از حمایت  مختلفی  انواع  کشورها  ندارد:  وجود  همه«  با  »متناسب  راه حلی  هیچ  به طورکلی، 
روا های مختلف مانند ترکیبی از بیمه های اجتماعی و مزایای مالیاتی با یکدیگر در نظر می گیرند. 
چنین ترکیبی از انواع مختلف حمایت، سطح بهتری از حمایت را فراهم می کند، خصوصاً در مواردی 
با برنامه های مالیاتی )جهانی( تأمین مالی  که طرح های بیمۀ اجتماعی مبتنی بر اشتغال سودآور 
می شوند. معمویً توافق می شود که تقویت حمایت اجتماعی برای آیندۀ کار به احتمال زیاد ترکیبی 

از سازوکارهای حمایت اجتماعی مشارکتی )عمدتاً بیمۀ اجتماعی( و غیرمشارکتی و مالیاتی باشد. 
3-2. انطباق بیمه های اجتماعی و سایر سازوکارهای مشارکتی1

تقویت و انطباق طرح های بیمۀ اجتماعی برای حمایت کافی از کارگران در اشکال جدید اشتغال 
ضروری است؛ چراکه معمویً گسترۀ بیشتر و سطوح حمایتی بایتری را فراهم می کنند. در این راستا، 
مهم این است که سازوکارهای بیمۀ اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن کارگران در انواع اشتغال، با 
درنظرگرفتن نیازها و شرایط خاص آن ها مورداستفاده قرار گیرند. ابتکارات سیاستی که در کشورهای 
پیشرفته و در کشورهای درحال توسعه انجام می شود می تواند درس هایی ارائه دهد که به اعمال چنین 
انطباق هایی کمک کند. برخی از کشورها مکانیزم های انطباقی برای افزایش پوشش کارگرانی را فراهم 

1. contributory mechanisms
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نموده اند که در برابر شکاف های حمایتی آسیب پذیر هستند، مانند کارگران پاره وقت، کارگران موقت، 
کارگران خویش فرما و کارگران با روابط شغلی نامشخص و همچنین، کارگراِن پلتفرم های دیجیتال که 

اغلب ویژگی های مشابهی دارند و در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

- روشن شدن ماهیت رابطۀ شغلی و انطباق چارچوب های قانونی: ازآنجاکه یکی از موضوعات 
اصلی قانونی که تأمین حمایت اجتماعی برای کارگران در اقتصاد پلتفرم را تحت تأثیر قرار می دهد، 
قانونی،  چارچوب های  که  شود  تضمین  باید  بنابراین  است،  آنها  شغل  قانونی  نامشخص  وضعیت 
چالش های خاص کار در پلتفرم های دیجیتال را در نظر بگیرند. این امر به ویژه شامل مشخص کردن 
و  کارگران  و  متقاضیان  پلتفرم ها،  به  مربوط  مسئولیت های  و  حقوق  تعیین  شغلی،  روابط  ماهیت 
در  رابطۀ کاری  به رسمیت شناختن یک  واقع،  در  است.  نادرست شغلی  از طبقه بندی  جلوگیری 
چارچوب قانون بالفاصله و به طور خودکار به کارگراِن پلتفرم اجازۀ دسترسی به میزانی از حقوق و 

مزایای اجتماعی را می دهد )برگ و همکاران، همان: 70(.

در فرانسه، انگلستان و اسپانیا برخی کارگران در پلتفرم های دیجیتال تحت عنوان »کارمند« طبقه بندی 
شدند. عالوه بر این، کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا تالا کرده اند تا مسئلۀ طبقه بندی نادرست 
مشاغل و از بین  بردن شکاف های حمایتی برای کارگران خویش فرمای مستقل را برطرف کنند؛ برای 
مثال، در اسپانیا بیمۀ اجبارِی آسیب ناشی از اشتغال به کارگران خویش فرمای مستقل نیز تعمیم یافته 

است )آیکوست، همان: 12(. 

- تضمین پوشش جهانی از طریق مکانیزم های انطباقی و با استفاده از پتانسیل فناوری 
دیجیتال: برخی کشورها پوشش حمایت اجتماعی را به همۀ اشکال کارگران گسترا داده اند، در 
نتیجه از طریق مکانیسم های انطباقی، حمایت از کارگران مستقل، کارگران خویش فرما و کارگران 
محاسبه  شغلی  »هر  رویکرد  اسلواکی  برای  مثال،  می کنند؛  تضمین  را  متعدد  کارفرمایان  دارای 
می شود«1 را در نظر گرفته است؛ جایی که انواع کارگران از جمله کسانی که در اشتغال غیراستاندارد 
و خویش فرمایی هستند، در سیستم تأمین اجتماعی گنجانده می شوند )پزول و همکاران، همان: 17(. 

در  عمومی  تلفن  برنامۀ  یک  از طریق  باید  اینترنتی  رانندگان سرویس های حمل ونقل  اروگوئه  در 
سازمان های بیمۀ اجتماعی و مالیاتی ثبت نام کنند تا به طور منظم در پلتفرم حمل ونقل کار کنند. با 
ارائۀ یک پلتفرم دیجیتال و یک برنامۀ تلفن برای تسهیل ثبت و پرداخت سهم بیمۀ اجتماعی، حدود 

دو هزار کارگر در سه ماه اول ثبت نام نمودند )فرویدنبرگ2، 2017: 21(. 

1. every job counts
2. Freudenberg
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- ساده سازی1 و تطبیق رویه های اداری و روش های تأمین مالی: پوشش کارگران در پلتفرم های 
دیجیتال مستلزم ساده سازی الزامات و رویه های اداری و مالی و استفاده از ظرفیت نوآوری دیجیتالی 
برای توسعۀ سازگاری آنها ست. این امر می تواند شامل ارائۀ طرح های جمع آوری کمک های گسترده 
)مانند برزیل، کابو ورد، کاستاریکا و تایلند( باشد. ارائۀ سازوکارهای پرداخت مالیات و پرداخت ساده 
)همان طور که در آرژانتین، برزیل، فرانسه و اروگوئه یافت می شود(؛ و همچنین، تسهیل دسترسی 
از سیستم های  استفاده  و  پرداخت سهم  ثبت نام، مشاوره و مکانیسم های  به  الکترونیکی و موبایل 
اطالعاتی هماهنگ، کارت های هوشمند و سایر فناوری های نوظهور، مانند هوا مصنوعی از جمله 

موارد ساده سازی و انطباق پذیری رویه های اداری و مالی است. 

برنامه های  آن  به موجب  که  کرده اند  فراهم  سازوکارهایی  اندونزی  و  اروگوئه  مانند  کشورها  برخی 
دیجیتالی به طور خودکار برای تضمین تحت پوشش قرارگرفتن کارگران پلتفرم، سهم هزینۀ اجتماعی 
به قیمت هر تاکسی اینترنتی اضافه می شود. در مالزی رانندگان تاکسی مستقل و رانندگان پالک های 
دیجیتال می توانند به صورت آنالین ثبت نام و سهم خود را برای طرح آسیب شغلِی آنالین پرداخت 

کنند )سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، 2018: 25(.

در استونی، لیتوانی و سوئد رانندگان اوبر می توانند داوطلبانه به اوبر اجازه دهند داده های درآمدی و 
سایر اطالعات را مستقیماً از طرف آنها با مقامات مالیاتی به اشتراک بگذارند و پرداخت مالیات برای 
رانندگان و جمع آوری مالیات برای مقامات مالیاتی را تسهیل کنند. در استونی انتقال خودکار اطالعات 
از طریق یک ابزار الکترونیکی تسهیل می شود که اطالعات درآمد استاندارد را با مقامات مالیاتی به 
اشتراک می گذارد و اطالعات کارگر را به طور خودکار در اظهارنامۀ مالیاتی پیش پرداخت خود وارد 
می کند. از زمان راه اندازی سیستم جدید، تعداد کارگرانی که درآمد خود را از طریق اوبر و پلتفرم های 
حمل ونقل مشابه اعالم می کنند، چهار برابر افزایش یافته است. چنین مکانیزم اظهارنامه ای و پرداخت 
ساده ای می تواند برای بیمه های اجتماعی نیز در نظر گرفته شود و از پوشش تأمین اجتماعی کارگران 
اطمینان حاصل گردد. بلژیک، رژیم مالیاتی مطلوبی را برای شرکت ها در اقتصاد پلتفرم ایجاد نموده 
که در آن پلتفرم های شرکت کننده، اطالعات مربوط به درآمد کارگران را مستقیماً به مقامات مالیاتی 
منتقل می کنند و سپس اطالعات را به مؤسسۀ بیمۀ اجتماعی ارسال می کنند )سازمان بین المللی 

کار، 2019 ب: 32(.

- انطباق طرح ها برای کارگران با کارفرمایان متعدد و ایجاد مکانیزم های مؤثر برای تسهیل 
انتقال بازار کار و تضمین انتقال حقوق و مزایا: این امر می تواند برای  مثال، با تسهیل و ساده سازی 
رویه های اداری از جمله ساده سازی و تسهیل دسترسی الکترونیکی به ثبت نام، مشاوره و مکانیسم های 

1. Simplifying
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پرداخت کمک و همچنین، از طریق شماره های یکپارچۀ تأمین اجتماعی )همان طور که در مکزیک 
وجود دارد( حاصل شود )سازمان بین المللی کار، 2019 ب: 32(.

- توسعۀ سازوکارهایی برای مقابله با شرایط روابط پیچیده یا نامشخص شغلی؛ برای  مثال، 
از طریق ترتیبات جایگزین منابع مالی: چنین مکانیزمی می تواند در تجربیات هند و آلمان دیده 
شود؛ مثاًل، صندوق های رفاه کارگری در هند مکانیزمی برای پوشش حمایت اجتماعی کارگران در 
بخش ساخت وساز با الزام شرکت های اصلی پیمانکاری برای پرداخت سهم به میزان 1 تا 2 درصد از 
ارزا پروژه های ساختمانی در صندوق برای تأمین مالی مزایای حمایت اجتماعی برای همۀ کارگران 
ساختمانی درگیر در پروژه، از جمله کارگران عادی و پیمانکاری فرعی طراحی نموده اند )سازمان 

بین المللی کار، 2019 ب: 33(.

- ایجاد سازوکارهای هماهنگی برای تضمین پوشش کافی در موارد ترتیبات برون مرزی: 
کشورهای  در  درگیر  عامالن  شامل  اغلب  دیجیتال،  پلتفرم های  طریق  از  انجام شده  کار  ازآنجاکه 
مختلف، به ویژه در مورد جمعی کاری وب - محور آنالین است، برای مشخص کردن قوانین قابل اجرا و 
ترتیبات نهادی، تضمین اینکه کارگران به طور مؤثر در موارد ترتیبات برون مرزی تحت پوشش موارد 
متقابل قرار دارند، مهم است. سازوکارهای هماهنگی مناسب برای تعیین قانون کار و تأمین اجتماعی 
و تعیین سازوکارهای اجرایی مؤثر برای تضمین حمایت اجتماعی کارگران و ایجاد شرایط بازی بین 
انواع مختلف اشتغال در اقتصاد »جدید« و »قدیم« ضروری است. کمیسیون جهانی آیندۀ کار از 
سازمان بین المللی کار می خواهد تا یک سیستم حاکمیت بین المللی برای پلتفرم های کار دیجیتال 
ایجاد کند که حداقل حقوق و حمایت از کارگران در این سیستم ها را شامل شود )سازمان بین المللی 

کار، 2019 ب: 33(.

- تقویت نقش تشکل های کارگری: اتحادیه های کارگری می توانند در تسهیل حمایت اجتماعی 
از کارگران پلتفرم کمک کنند؛ برای مثال، اتحادیۀ کارگری 3F در خصوص اولین توافق نامۀ جمعی 
جهان در اقتصاد پلتفرم با پلتفرم آنالین دانمارک یعنیHilfr.dk  که خدمات نظافتی ارائه می دهد، 
مذاکره کرده است. کارگران مستقل این پلتفرم ها پس از اتمام حداقل 100 ساعت کار، تحت عنوان 
»کارمند« طبقه بندی و برای آنها دستمزدی بایتر و حمایت اجتماعی در نظر گرفته می شود. در آلمان 
اتحادیۀ کارگری IG Metall  نقشی اساسی در یبی گری برای شمولیت کلیۀ کارگران خویش فرما یا 

مستقل در طرح بازنشستگی قانونی داشته است )سازمان بین المللی کار، 2019 ب: 33(.
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3-3. تقویت سازوکارهای حمایت اجتماعی با منابع مالیاتی
اساسی  برای تضمین حداقل سطح  مالیاتی  منابع  و  اجتماعی غیرمشارکتی1  سازوکارهای حمایت 
حمایت برای همه از جمله کسانی که تحت پوشش طرح های مشارکتی نیستند یا به اندازۀ کافی 
تحت پوشش قرار ندارند، مطابق با توصیه نامۀ شمارۀ 202 سازمان بین المللی کار2 ضروری است. در 
واقع، بسیاری از کشورها در حال تقویت عناصر منابع مالیاتی سیستم های حمایت اجتماعی هستند. 
در زمینۀ حمایت از بهداشت، خدمات بهداشتی که از محل مالیات های عمومی تأمین می شوند )مانند 
افراد به خدمات بهداشتی ضروری است )سازمان  انگلستان(، برای تضمین دسترسی کل  یا  کانادا 
بین المللی کار، 2017 الف: 8(. عالوه بر این، بحثی در خصوص درآمد پایۀ جهانی شکل گرفته است؛ 
اما هنوز سؤال ها و ابهامات جدی در این  مورد، مانند الزامات مالی و مقرون به صرفه بودن آن و عدالت 

توزیع مجدد وجود دارد. 

عمده ای  با چالش های  از کشورهای جهان، کشورها  بسیاری  در  عمومی  بودجۀ  با محدودیت های 
دررابطه با مالیات دادن شرکت ها، به ویژه شرکت های موجود در اقتصاد پلتفرم مواجه هستند. فقدان 
سازوکار نظارتی برای پلتفرم های دیجیتالی می تواند بر امور مالی عمومی تأثیر بگذارد؛ چراکه کارگران، 
اپراتورهای پلتفرم و مشتریان، لزوماً مجبور به پرداخت مالیات نیستند. عالوه بر این، با ظهور پلتفرم های 
تجارت الکترونیکی، فشار به سمت بازار آزاد دیجیتال ایجاد شده که ممکن است بر درآمد مالیاتی در 
کشورهای درحال توسعه تأثیر بگذارد. در واقع، کاهش درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، 
تأثیر عمده ای در تخصیص هزینه های اجتماعی خواهد داشت و دولت ها مجبور به کاهش این هزینه ها 

می شوند و این امر بر تأمین رفاه کار و حمایت اجتماعی کارگران تأثیر می گذارد.

تکیۀ بیشتر به تأمین منابع مالیاتی مستلزم این است که دولت ها روا های نوین تأمین مالی را کشف 
کنند و می توانند منابع کافی را برای تأمین مالی حمایت اجتماعی از طریق مالیات عمومی و سایر 
منابع مالی بر اساس اصول تسهیم ریسک، عدالت و همبستگی تضمین کنند. عالوه بر این، به منظور 
گسترا فضای مالی، مالیات بر فناوری ها، مالیات بر سرمایه و اولویت بندی هزینه های عمومی، افزایش 
مالیات بر ثروت و مصرف به روشی غیرقانونی، بستن جریان های مالی غیرقانونی و سیاست های کالن 

اقتصادی مطلوب پیشنهاد می شود )سازمان بین المللی کار، 2017 الف: 8(.

تالا های جمعی در سطح بین الملل برای تضمین پایۀ درآمدِی مناسب برای سیستم های حمایت 
اجتماعی و سایر هزینه های اولویت دار ضروری است. مجمع ادارۀ مالیات3 متشکل از ادارات مالیاتی از 

1. Non-contributory
2. ILO Recommendation concerning National Floors of Social Protection
3. Forum on Tax Administration
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53 کشور، اخیراً توافق کرده اند تا تالا های خود را بر تضمین مالیات مؤثر از افراد در اقتصاد پلتفرم 
برای گزارا دهی توسط  قانونی  از توسعۀ احتمالی یک مدل  مالیاتی و حمایت  بهبود همکاری  با 
پلتفرم های دیجیتال متمرکز کنند )سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، 2019 الف: 51(. در واقع، 
یک سیستم حمایت اجتماعی قوی و پایدار، نه تنها به درآمد مالیاتی متکی است؛ بلکه به سهم های 

بیمۀ اجتماعی پرداختی از طرف کارفرمایان و کارگران نیز نیاز دارد.  

 4. پوشش تأمین اجتماعی پلتفرم های دیجیتال در ایران: چارچوب قانونی 
زیادی  ایران در خصوص کارگران کسب وکارهای دیجیتالی دارای کاستی های  قوانین حمایتی در 
در حمایت از این نوع مشاغل و کارگران آنهاست. قانون تأمین اجتماعی کشور در ارتباط با فضای 
حالی  در  این  است.  مسکوت  دراین خصوص  و  نیست  خاصی  مقررات  حاوی  دیجیتالی  کسب وکار 
است که زمینه و دییل تشکیل بنیادی تحت عنوان تأمین اجتماعی ایجاب می کند که پلتفرم های 
دیجیتالی نیز تحت شمول و حمایت مقررات آن قرار گیرند. به منظور پیشبرد اهداف مرتبط با تأمین 
اجتماعی مشاغل دیجیتالی، انطباق قوانین و مقررات با بیمۀ این گونه مشاغل ضرورت دارد. عدم اصالح 
قوانین و مقررات حقوق کار و تأمین اجتماعی عامالن عرصۀ فضای دیجیتال موجب می شود بخش 
قابل توجهی از کارکنان این نوع مشاغل از شمول قوانین و مقررات حمایت اجتماعی خارج شوند که 

این امر تا حدود زیادی به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران فضای دیجیتالی و مجازی است. 

در ایران عمدۀ مشکالت و مسائل مربوط به حمایت اجتماعی از کارگران پلتفرم های دیجیتال، به 
قدیمی بودن قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی برمی گردد. قدیمی بودن قوانین تأمین اجتماعی و 
کار مصوب 1354 و 1369 و فاصلۀ زمانی تصویب آنها موجب شده است که مقررات و الزامات بیمه ای 
و حمایت های اجتماعی تنها در حوزۀ واحدی یعنی روابط کارگر و کارفرما قابلیت اجرایی داشته باشند. 
عدم انطباق قوانین کار و تأمین اجتماعی با نیازهای روز و رشد فناوری موجب اخالل در روند پوشش 
تأمین اجتماعی برای پلتفرم های مجازی گردیده است. در قوانین ایران، اطالق شمول تأمین اجتماعی 
نسبت به افراد مستلزم تشخیص رابطۀ مزدبگیری بین آنها و یک کارفرما است و در صورت چنین 
رابطه ای است که مطابق با مادۀ 148 قانون کار، کارفرما ملزم به بیمه کردن کارگران است. ازیک طرف، 
طبق قانون، تأمین اجتماعی پس از احراز رابطۀ مزدبگیری به شخص کارگر تعلق می گیرد و از طرف 
دیگر، قانون کار تعریف روشن و دقیقی در خصوص رابطۀ کارگر و کارفرما در فضای دیجیتال ندارد. 
در واقع، قوانین و مقررات صریحی در خصوص شمولیت تأمین اجتماعی به کسب وکارهای دیجیتالی 
وجود ندارد. تنها دراین خصوص می توان به بخشنامۀ شمارۀ 1000/1400/889 مورخ 1400/02/11 
موضوع استارت آپ ها و نحوۀ شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور اشاره نمود 
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که مطابق با بند )1( آن شرکت ها و مؤسسات کسب وکار فضای مجازی )استارت آپ ها( با احراز رابطۀ 
کارفرمایی می توانند نسبت به پرداخت حق بیمۀ افراد مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی شاغل خود 
برابر مقررات مربوطه اقدام نمایند. همچنین، مطابق با بند )2( بخشنامۀ مزبور، افرادی که فاقد رابطۀ 
مزدبگیری در شرکت های کسب وکار فضای مجازی هستند، می توانند نسبت به بیمه کردن خود اقدام 
نمایند. با وجود این، تعاریف واژه های »کارگاه«، »کارگر« و »کارفرما«، به ترتیب در مواد 4، 2، 3 و 7 
قانون کار و نیز »حق السعی« در مادۀ 34 و عبارت »ساعات کار« مندرج در مادۀ 51 همین قانون باید 
به منظور مطابقت با فضای پلتفرم های دیجیتالی بازنویسی شوند. در واقع، ساختار، سازوکار و تعاریف 
مندرج در قوانین کار و تأمین اجتماعی در ایران نمی تواند مبنای تنظیم روابط کار در عصر دیجیتال 
قرار گیرد. ازاین رو باتوجه به افزایش و گسترا کسب وکارهای دیجیتالی، تهیه و تدوین قوانین کار و 

حمایت اجتماعی در این راستا ضرورت می یابد. 

  5. تحلیل و بررسی: تضمین حمایت اجتماعی جهانی برای آیندۀ کار انسان  محور  
تقویت سیستم های حمایت اجتماعی برای آیندۀ کار به ترکیبی از سازوکارهای حمایت اجتماعی 
یا  واریزی  سهم های  یا  مالیات  طریق  از  مناسب  مالی  مکانیسم های  با  غیرمشارکتی  و  مشارکتی 
کمک های مالی دیگر نیاز دارد. توصیه نامۀ شمارۀ 202 بر ظرفیت ترکیب منابع مالی مختلف برای 
تضمین پایداری مالی، مالیاتی و اقتصادی سیستم های ملی تأمین اجتماعی و دستیابی به حمایت 
اجتماعی جهانی تأکید دارد. در حقیقت، بسیاری از کشورها از جمله برزیل، کابو ورد1، چین و تایلند، از 
طریق ترکیبی از طرح های مشارکتی و غیرمشارکتی، ترکیبی از مکانیسم های مالی عادینه و پایدار را 
که از طریق مالیات یا مشارکت در دسترس است، به گروه هایی که تحت پوشش نبوده، تعمیم داده اند 

)سازمان بین المللی کار، 2019 ب: 35(. 

تمهیدات یا ترتیبات بیمۀ خصوصی و پس انداز ممکن است همچنان در تکمیل سیستم های حمایت 
اجتماعی عمومی نقش داشته باشند؛ اما تجربۀ موج خصوصی سازی در دهه های 1980 و 1990 
نشان داده است که عملکرد نامناسبی از این نوع طرح ها و تردیدهای جدی در مورد نقش فزایندۀ 
تأمینات خصوصی وجود دارد. به همین دلیل، سیستم های حمایت اجتماعی عمومی که از طریق 
ترکیبی مناسب از مالیات و کمک های مالی تأمین می شوند، ضمن تضمین پایداری مالی و اقتصادی 
باتوجه به انصاف و عدالت اجتماعی، ظرفیت بیشتری برای تضمین حمایت اجتماعی کافی دارند. چنین 
رویکردی امکان ارتقاء یک قرارداد اجتماعی را دارد که امکان کاهش ریسک و توزیع مجدد خطر بین 

گروه های مختلف جمعیت را فراهم می کند )سازمان بین المللی کار، 2016 ب: 11(.

1. Cabo Verde
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تضمین حمایت اجتماعی جهانی برای آیندۀ کاِر انسان محور نیازمند بستن شکاف های پوششی و 
انطباق با زمینه های جدید مربوط به ظهور اشکال جدید اشتغال، مانند کار در پلتفرم های دیجیتال 
و پاسخ گویی به شرایط خاص و نیازهای این کارگران است؛ به طوری که حق بشر به تأمین اجتماعی 
برای همه فراهم شود. سیستم های حمایت اجتماعی موجود، ظرفیت قابل توجهی را برای انطباق با 
چالش های جدید نشان داده اند و بسیاری از کشورها از قبل، راه حل های ابتکاری سیاستی را برای 
حل این چالش ها به کار گرفته اند؛ اما برای تضمین مناسب بودن سیستم های حمایت اجتماعی باید 

کارهای بیشتری صورت گیرد.

علی رغم نقش مهم حمایت اجتماعی در پیشگیری و کاهش فقر و نابرابری از جمله برابری جنسیتی، 
قرار  اصاًل تحت پوشش  یا  برخوردارند  ناکافی  اجتماعی  از پوشش حمایت  اکثر مردم جهان هنوز 
ندارند. این امر آنها را در معرض خطرات اجتماعی، به ویژه امنیت درآمد و دسترسی به مراقبت های 
بهداشتی قرار داده است. این روند افزایش خطر در کنار نگرانی های افزایش نابرابری و غیررسمیت، 
بحث وبررسی ها در خصوص آیندۀ حمایت اجتماعی را افزایش داده است. اگرچه تغییرات جدید در 
سال های پیِش رو به طورکلی بر دنیای کار و به ویژه سیستم های ملی حمایت اجتماعی تأثیر می گذارد؛ 

اما بدون شک مقولۀ »کار« همچنان برای گذران معیشت و رفاه شخصی افراد مهم خواهد ماند. 

برای گسترا پوشش حمایت اجتماعی هیچ راه حل واحد یا مناسب برای همۀ کشورها وجود ندارد. 
در عوض اکثر کشورها ترکیبی از تدابیر سیاستی را اتخاذ نمودند. برخی تدابیر سیاستی شامل انطباق 
بیمۀ اجتماعی و سایر سازوکارهای مشارکت کننده از جمله انطباق چارچوب های قانونی با گسترا 
پوشش حقوقی، ساده سازی و کاراکردن رویه های اداری و مالی، استفاده از فناوری های دیجیتال، 

توسعۀ مکانیزم هایی برای مقابله با روابط شغلی نامشخص و ... است. 

برخی دیگر از سیاست ها با هدف تقویت سازوکارهای مالیاتی قصد دارند تا سطح اساسی حمایت 
از طرح های  به حمایت اجتماعی مستلزم ترکیبی  برای همه تضمین کنند. دستیابی  را  اجتماعی 
مشارکتی و غیرمشارکتی در یک سیستم حمایت اجتماعی جامع و کاماًل هماهنگ است )سازمان 
بین المللی کار، 2019 الف: 13(. ترکیبی از هر دو رویکرد برای حمایت اجتماعی از کارگران و گسترا 
حمایت از گروه های کارگری بدون پوشش، از جمله کسانی که در اشکال جدید اشتغال هستند، دارای 
اهمیت است. اگرچه طرح های غیرمشارکتی برای تحقق حق بشری به تأمین اجتماعی برای همه 
کلیدی است؛ اما مکانیزم های حمایت اجتماعی مشارکتی، به ویژه بیمه های اجتماعی، همچنان نقش 
کلیدی در ارائۀ دامنۀ وسیع و سطح بایتری از حمایت گروه های بزرگ تر جمعیت از جمله طبقات 

متوسط دارند.
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به عنوان  اغلب  فردی  ترتیبات  و  جهانی  پایۀ  درآمد  به  مربوط  پیشنهادهای  اگرچه  این،  بر  عالوه 
گزینه های عملی برای رفع ناامنِی ایجادشده در اثر اختالل احتمالی در شغل و تغییِر کار در نظر 
گرفته می شوند؛ اما این گونه ترتیبات سؤایتی را در خصوص تعادل بین آزادی های شخصی و نیازهای 
اجتماعی، کار در زندگی افراد و همچنین، تقسیم عادینۀ مسئولیت ها بین کارفرمایان و کارگران در 
مورد مشارکت های تأمین اجتماعی دراین خصوص به وجود می آورد. ترتیبات پس انداز فردی باید صرفاً 
تحت عنوان گزینه ای داوطلبانه در نظر گرفته شود تا مزایای بیمۀ اجتماعی اجباری پایدار، عادینه 
و کافی را فراهم کند. اصولی مانند جهانی بودن حمایت و دسترسی، کفایت، قابلیت انتقال، برابری 
جنسیتی و حکمرانی خوب که پیش ازاین نیز ذکر شد، می تواند راهگشای اقداماتی برای انطباق پذیری 

و تقویت سیستم های حمایت اجتماعی باشد.

در نهایت، می توان گفت دولت ها باید حمایت اجتماعی را در طول زندگی برای همه، از جمله کارگران 
در تمام اشکال اشتغال، بر اساس بودجۀ پایدار و اصول همبستگی و تسهیم ریسک تضمین کنند. 
اساس هرگونه اصالحات در سیستم های حمایت اجتماعی ملی، گفتگوی اجتماعی مؤثر با مشارکت 
شرکای اجتماعی و تضمین آزادی بیان و داشتن نمایندگی در اشکال غیراستاندارد، اشکال جدید 

اشتغال و در اقتصاد غیررسمی است.

 6. نتیجه گیری 
بررسی ها نشان می دهد به منظور انطباق تأمین اجتماعی با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از 
جمله تغییرات مربوط به اقتصاد دیجیتال نوظهور، سیستم های تأمین اجتماعی باید برخی حوزه های 
اولویتی مانند مشخص شدن وضعیت حقوقی و هماهنگ سازی قوانین اشتغال، تضمین منابع مالی 
پایدار سیستم های تأمین اجتماعی، حفاظت اطالعات، توسعۀ سرمایه انسانی و قابلیت جابه جایی و 
انتقال پذیری را شناسایی و نسبت به آن اقدام نمایند. در واقع، ماهیت چندگانۀ نیروی کار به واسطۀ 
پلتفرم، کارگران دیجیتال را در معرض خطر طبقه بندی نادرست قرار می دهد. در نتیجه، مشخص شدن 
وضعیت حقوقی آنها برای هماهنگی قوانین مربوطه و کاهش فرصت های دورزدن حمایت از کارگران 
ضرورت دارد. در واقع، چارچوب های قانونی باید به گونه ای تنظیم شوند که همۀ کارگران مستقل از 
وضعیت شغلی خود از حمایت اجتماعی کامل برخوردار شوند و مدل های مالی با اشکال جدید کار 
منطبق و متناسب باشد. به همین منظور، سطح بایی همکاری بین دولت، نهادهای تأمین اجتماعی، 

مقامات مالیاتی و ذی نفعان خصوصی عامل اصلی موفقیت در این زمینه است.

عالوه بر این، به منظور ارائۀ پایدار و کافی خدمات تأمین اجتماعی، تضمین منابع مالی پایدار ضروری 
برنامۀ  به موازات  را  مالی  باید رویکردهای جدید  اجتماعی  تأمین  راستا، سیستم های  این  است. در 
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گسترا پوشش حمایت اجتماعی برای بستن شکاف های در حال ظهور به واسطۀ اقتصاد پلتفرم 
اتخاذ نمایند؛ به نحوی که ارزیابی های حسابرسی از سیستم های تأمین اجتماعی برای اطالع از تدوین 

اقدامات جدید کنترل گردد. 

از طرف دیگر، در عصر دیجیتال داده های شخصی و تجزیه وتحلیل آنها به یکی از کایهای باارزا 
تبدیل شده است. نهادهای تأمین اجتماعی وظیفه دارند از این اطالعات در برابر تهدیدات سایبری و 
نقض حریم خصوصی محافظت کنند. در نتیجه، باید بین حفظ حریم خصوصی و ارائۀ خدمات تعادل 
برقرار کرد. ازاین رو، اشتراک اطالعات شخصی باید با رعایت قوانین صریح و شفاف و منوط به رضایت 

صریح کاربران باشد.

همچنین، به منظور تسهیل انطباق پذیری و تحرک نیروی کار بین مشاغل و جلوگیری از بیکاری 
طوینی مدت، برنامه های مهارت آموزی مجدد و مهارت افزایی باید در کلیۀ مشاغل در دسترس باشد. 
همان طور که برای نسل های آیندۀ کارگران سرمایه گذاری در سیستم آموزا وپرورا برای تجهیز 
جوانان به تفکر انتقادی و تحلیلی، خالقیت و مهارت های اجتماعی دارای اهمیت است و از طرفی، 
استفادۀ بهینه از ابزارهای دیجیتال مانند هوا مصنوعی ضروری است. در واقع، توسعۀ سرمایۀ انسانی 

باید در اولویت هر استراتژی بلندمدت قرار گیرد.

باتوجه به عدم یکپارچگی کار و نیز به منظور تسهیل جابه جایی آزاد کارگران و تداوم پوشش، نهادهای 
تأمین اجتماعی و دولت ها باید برای تضمین قابلیت انتقال حقوق و مزایا در سراسر کشور و خارج از 
مرزها همکاری کنند. در این راستا، توافقات دوجانبه و چندجانبه با تقویت قابلیت همکاری و تبادل 

اطالعات، تحرک کارگران مهاجر را مورد حمایت قرار می دهد.

در نهایت باید گفت دو فضایی شدن جامعه و شکل گیری اقتصاد پلتفرمی یک امر محتوم در جهان 
از جمله ایران است که تاکنون دولت و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به این پدیده انفعال به خرج 
داده اند. ازاین رو می بایست هرچه سریع تر وجوه و ابعاد مختلف فضای دیجیتالی کسب وکارها ارزیابی 
شود و راهکارها و سازوکارهای منطبق با شرایط و مقتضیات آن فراهم گردد، به گونه ای که شمول 

تأمین اجتماعی به کارگران پلتفرم ها تعمیم و گسترا یابد. 



69

عی
تما

 اج
ین

تأم
ش 

وش
 و پ

ال
جیت

 دی
ای

م ه
فر

پلت
ِن 

گرا
کار

  منابع
 -  Berg, J. et al. (2018), “Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent 
Work in the Online World”. Geneva, International Labour Office.

 - Conway, M.; Salon, D.; King, D (2018), “Trends in Taxi Use and the Advent of Ridehailing, 
1995–2017: Evidence from the US National Household Travel Survey”, in Urban Science, 
Vol. 2, No. 3.

 - De Stefano, V (2016), “The Rise of the “Just-in-time Workforce”: On-demand Work, 
Crowdwork and Labour Protection in the “Gig-economy”, Geneva, International Labour 
Office, Conditions of Work and Employment Series, No. 71. 

 - Degryse, C (2016), “Digitalisation of the Economy and its Impact on Labour Markets”, ETUI 
Working Paper, No. 2, Brussels: European Trade Union Institute.

 - Drahokoupil, J.; Fabo, B (2016), “The platform economy and the disruption of the 
employment relationship”, ETUI Policy brief, No. 5, Brussels, European Trade Union 
Institute.

 - Eichhorst, W.; Braga, M.; Famira-Mühlberger, U (2013), “Social Protection Rights of 
Economically Dependent Self-employed Workers”, Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities.

 - Forde, C. et al (2017), “The Social Protection of Workers in the Platform Economy”, Brussels, 
European Parliament.
 - Freudenberg, C, “Rising Platform Work: Scope, Insurance Coverage and Good Practices 
Among ISSA Countries”, (Study of the ISSA Technical Commission on Pensions), Geneva: 
International Social Security Association.

 - Global Commission for the Future of Work (2019), Work for a Brighter Future. Geneva: 
International Labour Office.

 - Hui, W. Y (2017), “Embracing Sharing Economy – What is Missing?”, in Warwick ASEAN 
Conference Economic Articles, 20 October.

 - Huws, U., N. Spencer; Joyce, S (2016), “Crowd Work in Europe – Preliminary Results 
from a Survey in the UK, Sweden, Germany, Austria and the Netherlands”, FEPS Study,   
Hertfordshire University.

 - ILO (2016a), Non-standard Employment Around the World: Understanding Challenges, 
Shaping Prospects. Geneva: International Labour Office.

 - ILO (2016b), Social Contract and the Future of Work: Inequality, Income Security, Labour 
Relations and Social Dialogue (The Future of Work Centenary Initiative: Issue Note series, 
No. 4). Geneva: International Labour Office.
 - ILO (2017a), Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals 
(World Social Protection Report 2017–19), Geneva: International Labour Office.

 - ILO (2017b), Synthesis Report of the National Dialogues on the Future of Work, Geneva: 



70

International Labour Office.
 - ILO (2019a), Universal Social Protection: Key Concepts and International framework  (Social 
Protection for All issue brief), Geneva, International Labour Office.

 - ILO (2019b), Social protection systems and the future of work: Ensuring Social Security for 
Digital Platform Workers, International Labour Office, Geneva: Switzerland: International 
Social Security Review, Vol. 72, 3.

 - ILO (2019), Challenges and Opportunities for the Extension of Social Protection Arising from 
the New Forms of Employment in ASEAN and China. Mandaluyong, Asian Development 
Bank; Bangkok, International Labour Organization; Beijing, Ministry of Human Resources 
and Social Security of the People’s Republic of China.

 - OECD (2015), In it Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris, Organisation for 
Economic Co-operation and Development.
 - OECD (2018), The Future of Social Protection: What Works for Non-standard Workers?, 
Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.
 - OECD (2019a), The Future of Work: OECD Employment Outlook 2019. Paris, Organisation 
for Economic Co-operation and Development.
 - Prassl, J (2018), “Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy”, 
Oxford: Oxford University Press.

 - Pesole, A. et al (2018), “Platform Workers in Europe: Evidence from the COLLEEM Survey”, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 - Rani, U.; Furrer, M (2019), “On-demand Digital Economy: Can Experience Ensure Work and

 - Income Security for Microtask Workers?”, Journal of Economics and Statistics, Vol. 239, 
No. 3.

 - Rani, U.; Singh, P. J, “Digital Platforms, Data and Development: Implications for Workers in 
Developing Economies”, Comparative Labour Law and Policy Journal.
 - Zoepf, S. et al (2018), “The Economics of Ride-hailing: Driver Revenue, Expenses and 
Taxes”,  Cambridge, MA, Massachusetts Institute of Technology – Center for Energy and 
Environmental Policy Research.


