
 

 

 

 

 

 

1یکار مجازوکسب یبرا یاجتماعنیتأمپوشش 
 

 مصطفی السان

 چکیده 

ترنت نیو با استفاده از ا یصورت مجازوکارها بهو کسب یاز مبادالت تجار یامروزه بخش قابل توجه
ن خدمات و مبادالت ینه ایامکان پرداخت هز یکیالکترون یبانکدار ند،یفرا نیرد. در ایگیصورت م

و  یازکار مجو، موجب رونق کسبینترنتیو ا یمجاز یهاشرکت یریگرا فراهم آورده است. شکل
 ،کشور یتین حماین در آن فراهم آورده است. قوانیکاربران و شاغل یبرا یمجاز یفضا یآورسود
. باشندیوکارها منوع از کسب نیا نیو شاغل یت از مشاغل مجازیدر حما یادیز یهایکاست یدارا

اط با در ارتب ،کشور ین جاریاز قوان یاریهمانند بس ،یمیقانون قد کیعنوان به یاجتماعنیقانون تأم
 یادیل بنیتشک لیو دال نهیکه زم یحال. درباشدینم یمقررات خاص یحاو یکار مجازوکسب یفضا

ت مقررات یز تحت شمول و حماین ید که مشاغل مجازینمایجاب می، ایاجتماعنیعنوان تأمتحت
مرتبط با  قرراتو م نیها و قوانچالش ها،رساختین مقاله زیرند. در ایقرار گ ین اجتماعیتأم
ن یشاغل یبرا یاجتماع یهامهیده و لزوم پوشش بیگرد یبررس یمشاغل مجاز یبرا یاجتماعنیتأم

 قرار گرفته است. دیو تأک لیمورد تحل یمشاغل مجاز
 
 و مقررات. نیها، قوانچالش ،یوکار مجازکسب ،یاجتماعنیتأم مه،یب: هادواژهیکل
 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ناد وکار مجازی در اساجتماعی در فضای کسبحق برخورداری از تأمین»عنوان با یمقاله برگرفته از طرح پژوهش نیا . 1

 ۀبه مرحل یاجتماعنیپژوهش تأم یعال ۀدر مؤسس 0516در سال  سندهیکه توسط نو باشدیم« المللی و نظام حقوقی ایرانبین

 اجرا درآمده است.

 ۀدانشکد یعلم ئتیعضو ه ( .حقوق دانشگاه شهید بهشتیm_elsan@sbu.ac.ir) 
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 مقدمه

م یرابطۀ مثبت و مستق یش درآمد و توان اقتصاد ملیو افزا یان رشد فناوریهرچند که م

موجب  یارتباط یهاانه و شبکهین و سپس رایماش حال، ورود به عصروجود دارد؛ در عین

 شده است. یاجتماعنیجه، کاهش درآمد سازمان تأمیو در نت یانسان یرویاز به نیکاهش ن

شفاف و استفاده  یمجاز ی، وجود فضاین اجتماعیمه و تأمیاز طرف دیگر، در حوزه ب

ت یز شفافیو ن یاجتماعنیسازمان تأم یهانهین موجب کاهش هزینو یهایدرست از فناور

الزم  یهارساختیکه ز یشرطخواهد بود. به یزیگراز تخلفات و قانون یریدرآمد و جلوگ

با  یو ناهماهنگ یاجتماعنیدر تأم یواقع، عدم تحول سازماند. درین امر فراهم آیتحقق ا یبرا

 دهندۀارائه یادهاان نهیا ضعف تعامل میز نبود یا مقاومت در برابر آنها و نید یتحوالت جد

موجب بروز مشکالت و  یها و بازار بورس( در عصر فناورمهیها، ب)بانك یخدمات مال

 یاجتماعنیسازمان تأم یآنها، کاهش درآمد و ورود یگردد که اثر فوریمتعدد م یهاچالش

 کاسبان و تاجران یامهیو فرار ب یمجاز یکارگران فعال در فضا یتیدار آن، نارضایو اثر پا

 (.0547، یدری)حخواهد بود  یمجاز

ز تحقق دولت یکار و نوشدن کسب یاو شبکه یکینمود که الکترون یادآورید یبا

ت در یو شفاف یدولت ینهادها یهانهیاساسًا سودمند است و موجب کاهش هز یکیالکترون

 حالن نهادها به هرینان اشده است. کارک یدولتو شبه یدولت ینهادها یانیو م یت عالیریمد

در مورد  یاتیو مال یامهیباشند و فرار بیخاص خود م یامهیو ب ین استخدامیپوشش قوانتحت

از  آنها با استفاده یو شغل یاز خدمات ادار یا بخشیاگر تمام  یست؛ حتیآنها قابل تصور ن

ا یاافت حقوق و مزیو در یرا رابطۀ شغلیز .ارائه گردد یمجاز یا در فضایو  یارتباط یهاشبکه

آن بخش از کارگران و در خصوص گردد. اما یآنها م یاتیو مال یامهیاز دولت، مانع از فرار ب

ستند، یم به دولت وابسته نیطور مستقا بهیث حقوق و مزایبوده و از ح یردولتیکارکنان که غ

اله قابل انکار است. این مقریتصور و غ، قابلیاجتماعنیو عدم پوشش مقررات تأم یامهیفرار ب

 پردازد. اینمی یوکار مجازکسب یبرای فضا یاجتماع نیبه بررسی موضوع پوشش تأم



010 

 

 

 

تأم
ش 

وش
پ

نی
اع

تم
اج

 ی
 یبرا

ب
کس

و
از

مج
ار 

ک
 ی

 یازوکار مجهای کسببررسی در قالب سه گفتار بدین شرح خواهد بود: ارکان و زیرساخت

)گفتار دوم( و  یاجتماعنیتأم یاطالعات و ارتباطات برا یفناور یها)گفتار اول(، چالش

 وکار مجازی )گفتار سوم(.تحلیل مقررات مرتبط با بیمه کسب

  یوکار مجازهای کسبارکان و زیرساختگفتار اول. 

ند، از ت هستیمشغول به فعال یمجاز یانواع مختلف نهادها و اشخاص که در فضا یبا بررس

ول د قبیو شهروندان مستقل، با یدولت یها(، نهادهانهاد )سمنمردم یهاها، سازمانل شرکتیقب

و  یقیاز اشخاص اعم از حق یف مختلف و متفاوتی، طیوکار مجازکرد که امروزه کسب

کان و شود. اریا کارگر را شامل میا وابسته، کارفرما ی، مستقل یردولتیو غ ی، دولتیحقوق

 شود.به ترتیب بررسی می یوکار مجازهای کسبزیرساخت

 یکار مجازوبند اول. ارکان کسب

شود، یبرقرار م یو مخابرات یاانهیرا یهاق شبکهیدر فضای مجازی، هر چند ارتباطات از طر

ممکن ریبدون دخالت انسان، غ ییو اجرا یاتی، عملیاز خدمات اعم از فن یاریحال ارائه بساما به هر

صل بوده و مت یارتباط یهام به سامانهیطور مستقباشند که به ید افرادین همواره بایاست. بنابرا

 یام مرتبط با فضیطور مستقخود را به یا قراردادی یف قانونیا وظای یارجاع یهاتیامور و فعال

را یز وجود دارد. زین یمجاز ین اوصاف، روابط کار در فضایاست، انجام دهند. با ا یمجاز

ا به ی یگریساب دا به نام خود به حیبه نام و حساب خود  یمجاز یوکار در فضااشخاص، کسب

ن یا از یارین در مورد بسیدهند. بنابرایمره و مستمر خود قرار مرا شغل روز یگرینام و حساب د

 1کند.یقانون کار صدق م 5و  7ا کارفرما مذکور در مواد یف کارگر یاشخاص، تعر

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ودس سهم، حقوق، مزد از اعم السعیحق دریافت مقابل در عنوانهر به که است کسی قانون این لحاظ از کارگر: »7 ماده .1

 درخواست به کارگر که حقوقی یا حقیقی است شخصی کارفرما: »5 ماده«. کندمی کار کارفرمادرخواست به مزایا سایر و

 ادارۀ دارعهده که کسانی عموم تمامی طوربه مسئوالن و و مدیران. کندمی کار السعیحق دریافت مقابل در او حساب به و

 ...«. شوند می محسوب کارفرما نمایندهۀ هستند، کارگاه
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ا اشخاص ی یمجاز یکارگران فضا یالسعحقزان کار و یز میو ن ییسنجش کارا

 یژۀ فضایشود که ویخاص انجام م یو استانداردها یارهاین فضا، با معیدر ا 1فرماشیخو

و  نیصورت کاماًل آنالاب کارکنان ممکن است بهیکه حضور و غ یاگونهاست. به یمجاز

ا در روز انجام ی، در شب یگریا هر محل دی، کار از منزل یکارا دوریرد یزه انجام گیمکان

ت شود، متفاویده مین عنوان فهمیاز ا یطور سنتبا آنچه که بها مفهوم کارگاه یرد یگیم

 یا محل زندگیذکر شده، خانه  2قانون کار 8ن معنا که برخالف آنچه که در مادۀ یگردد. بدیم

ل شود. یتواند به کارگاه تبدیم یدر هر محل ینترنتیک کاربر ایگاه موقت سکونت یا حتی

ت انجام شده و نترنیک دستگاه متصل به ایتواند با یته و منداش یکیزیز لزومًا مفهوم فیکار ن

 رد. یل قرار گیا مورد جرح و تعدید ییدر همان فضا، تا

کار  یز امکان دارد قرارداد کتبین یمجاز ید قبول کرد که در فضایبا یسنت یهمانند فضا

 یهاافقصرفًا با توا یح ین بدون قرارداد صریرابطۀ طرف ایان کارگر و کارفرما وجود داشته یم

ن یب یگریام دیا هر نوع پی یام تلگرامیا پیل یمیمحقق شده باشد. در هر حال، اگر ا یشفاه

ن ییابل تعا قیکارگر و پرداخت دستمزد مشخص  یبر توافق بر انجام کار از سو ین مبنیطرف

را در مادۀ یمحسوب داشت. ز ید آن را مانند توافق کتبیکارفرما وجود داشته باشد، با یاز سو

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 تمامی شامل یاجبار بیمۀ: اجباری بیمۀ الف(: شودمی تقسیم عمده دستۀ دو به اجتماعیتأمین قانون اساسبر ای. نحوۀ پوشش بیمه1

 .  کارندبه مشغول هاشرکت و هاکارخانه، هاکارگاه در حقوق و مزد دریافت قبال در که است کسانی و کار قانون مشمولین

 آزاد.  مشاغل و حرف صاحبان بیمۀ. ۲ اختیاری بیمۀ. 1: شودمی تقسیم دسته دو به فرماخویش بیمۀ: فرماخویش هایبیمه ب(

 سازمان شعب به راجعهم با مستقیماً ، بیمه نوع این متقاضی. نیستند خاصی بیمۀ پوششتحت که است کسانی برای بیمۀ اختیاری

. ندک پرداخت شدهتعیین زمان در را بیمهحق خود است موظف و شودمی اختیاری بیمۀ قرارداد انعقاد خواهان اجتماعیتأمین

 ضوابط چارچوب در است موظف متقاضی و شـودمی باطل او بیمۀ قرارداد مقرر موعد در بیمهحق پرداخت عدم درصورت

 کند. ارائه را خود درخواسـت مجدداً 

 مؤسسات قبیل از، کندمی کار آنجا در او نمایندۀ یا کارفرما درخواست به کارگر که است محلی کارگاه»قانون کار:  8 . مادۀ ۲

ر عبارت ذک«. آنها امثال و عمومی امکان، تولیدی، تجاری، خدماتی، مسافربری ترابری، ساختمانی، معدنی، کشاورزی، صنعتی

 سازد.در آخر این ماده، امکان گسترش مصادیق کارگاه به مواردی که در قانون کار نیامده را فراهم می« امثال آنها»
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 یدادرس و مسلح یروهاین میجرا یدادرس نییآ قانون 688و مادۀ  یکیقانون تجارت الکترون 6

 1ت.د شده اسیتأک یکید و شرط اسناد و مدارک الکترونیقیبر اعتبار ب یکیالکترون

ن و مقررات کار و یقوان یو لذا تسر یکیوکار الکترونکسب یفضا یریگشکل

ال در ح یکیالکترون یوکارهارا کسبیر است. زیناگز یمجاز یبه فضا یاجتماعنیتأم

 م کارگر، کارفرما و کارگاه درین ضرورت دارد که مفاهیباشد و بنابرایتر شدن مگسترده

که قانون کار و قانون  یگریم دیاست که مفاه یعیشود. طب یر بازسازین یمجاز یفضا

 یبا فضا دیز بایاند نمقرر داشته یاجتماعنیو تأمکار  یهاعنوان لوازم و مؤلفهبه یاجتماعنیتأم

کنان، کار یبانیط کار، آموزش و پشتیو بهداشت مح یمنیق داده شوند؛ مانند ایتطب یمجاز

 و... . یکارگر یهاهیاتحاد

د، مفهوم یآیقانون کار برم 8ز، برخالف آنچه که از ظاهر مادۀ یب نین ترتیبه هم

د یبا در مادۀ مذکور« محل»ن یکرد. بنابرا یکیزیف یهاکارگاه توان محدود بهیکارگاه را نم

ود و داده ش یز تسرین یمجاز یمانند سوله، کارخانه و.. به فضاها یکیزیعالوه بر اماکن ف

انجام  ید اصالحات ضروریستند، بایا نین مورد گویمرتبط در ا یهان و دستورالعملیاگر قوان

ارگاه مذکور ک یت فعلیرسد در وضعینظر مب برسند. بهیاز به تصوین مورد نیگرفته و قوان

که کاربران در آنجا  یو مخابرات یاانهیرا یهاقانون کار شامل محل استقرار سامانه 8در مادۀ 

نجام ا یو مجاز یکیصورت الکترونرا هرچند کارها بهیشود؛ زیت هستند، میمشغول فعال

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

، باشد الزم قانون نظر از نوشته یک وجود هرگاه» دارد: ( مقرر می02/01/0547الکترونیکی )مصوب  تجارتقانون  6 مادۀ .1

 صورتبه است ممکن دعوا اثبات ادلۀ و اسناد»همان قانون، 07 عالوه، به موجب مادۀبه«. است نوشته حکم پیام درداده

 دلیل هب صرفاً  را «پیامداده»اثباتی  ارزش، موجود ادلۀ قواعد اساس بر تواننمی دولتی ادارۀ یا محکمه هیچ در و بوده پیامداده

 یدادرس و مسلح نیروهای جرایم دادرسی آیین کیفری )قانون دادرسی آیین قانون  688 در مادۀ«. کرد رد آن قالب و شکل

 هک مورد هر در»اسالمی( نیز تصریح شده:  شورای مجلس حقوقی و قضایی کمیسیون 14/12/0515 الکترونیکی، مصوب

 رگۀب، نوشته، مدرک، سند، کیفری و حقوقی از اعم موضوعه مقررات و قوانین سایر و دادرسی آیین قوانین موجب به

 محتوای ای الکترونیکی صورت باشد، الزم آن مانند و نشانی، قضایی اوراق ابالغ، انگشت اثر، امضاء، رأی اوراق، اجرائیه

 «.است تبرمع و کافی آن هایتبصره و قانون این مواد در مذکور امنیتی سازوکارهای رعایت با مورد حسب آن الکترونیکی
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ا د آن ریشود که بایم یاتیت و عملیریمد یخاصن کارها از محل یرد، اما به هرحال ایگیم

 کارگاه محسوب داشت.

ه در ک ید با توجه به تحوالتیز باین« آورانیسخت و ز یکارها»مانند  یگریم دیمفاه

نکه اگر قرارگرفتن در یف شوند. از جمله ایاطالعات وجود دارد، بازتعر یعرصۀ فناور

اعات ن سیین امر در تعیبار باشد، اانی( زیفایانترنت )ویتلفن همراه و ا یهامجاورت پژواک

ل و یان وسیکارکنان مرتبط با ا یایزان حقوق و مزایز میو ن یکار، سن و زمان بازنشستگ

 ییاین مورد گوینامه مربوط به آن، در انییقانون کار و آ 87رد. مادۀ یابزارها مد نظر قرارگ

 1دارد. یسازاز به اصالح و شفافیرا نداشته و ن یکاف

 وکار مجازیهای کسببند دوم. زیرساخت

ن یکه ا ییایدهد، مزایم یرو یمختلف فناور یهاکه در حوزه یروزافزون یهاشرفتیپ

کند. به یب میاز آنها ترغ یبرداردارند، شهروندان را به بهره یاجتماع یزندگ یها براشرفتیپ

ا و ن فضیت ایریها را مجبور به مدلتشهروندان، عماًل دو یاطالعات از سو یفناور یریکارگ

خصوص تجارت در  ین و مقررات متعددیکه قوان ید. به نحوینمایمند کردن آن مقاعده

ل فراهم ین دلیبه ا 2ده است.یب رسیبه تصو یکیالکترون یو دادرس یاانهیم رای، جرایکیالکترون

ل استفاده از ارتباطات یاوا، در یشدن فناور یینفوذ و اجرا یالزم برا یهارساختینبودن ز

ات یار از مال، فرییشواستفاده، پولت، سوءی، سرقت هوی، مشکالت همچون گمنامیکیالکترون

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 56 و روز در ساعت شش از نباید کار ساعات، زیرزمینی و آورزیان و سخت کارهای در»قانون کار:  87 مطابق با مادۀ .1

 دخواه اینامهآیین موجب به زیرزمینی و آورزیان و سخت کارهای»این ماده،  تبصرهطبق «. نماید تجاوز هفته در ساعت

 جتماعیا امور و کار وزرای تصویب به و تهیه کارعالی شورای و کار بهداشت و فنی حفاظت عالی شورای توسط که بود

 .«رسید خواهد پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و

؛ قانون تجارت الکترونیکی 18/01/0521 ای مصوبرایانه افزارهاینرم آورندگانپدید حقوق از حمایت از جمله: قانون .۲

 دادرسی و مسلح نیروهای جرایم دادرسیآیین و قانون 00/00/0544ای مصوب رایانه جرایم ؛ قانون02/01/0547مصوب 

 اسالمی. شورای مجلس حقوقی و قضایی کمیسیون 14/12/0515 الکترونیکی مصوب



011 

 

 

 

تأم
ش 

وش
پ

نی
اع

تم
اج

 ی
 یبرا

ب
کس

و
از

مج
ار 

ک
 ی

ضا و ن فیا یجیمند شدن تدراما ضابطه ؛دیآیوجود من فضا بهیدر ا یامهیو فرار از تعهدات ب

ان و طرف کاسب کیشود که از یموجب م یمجاز یوکار به فضااز کسب یمنتقل شدن بخش

و  یت اجتماعیریمد یرا برا یدات جدیها، تمهگر دولتید ین فضا و از سویکارکنان ا

 رند.یکار گبه یمجاز یدر فضا یامهیب یهاپوشش

 یهایبزهکار یبرا یانگارس فتا و جرمیبا حضور پل یمجاز یت قانون در فضایحاکم

 شده یمجازیۀ فضایت اولیریمد یبرا یو ضرور یکاف یهارساختیه زی، موجب تهیمجاز

ه باشد، ک یلۀ ارتباطیبا هر وس ینترنتیوکار اد کسبیبا یکه در گام بعد ینحواست. به

ز ین یمجاز یوکارهات قانون به روابط کارگر و کارفرما و کسبیمند گردد و حاکمضابطه

 ابد. یگسترش 

  یاجتماعنیتأم یاطالعات و ارتباطات برا یفناور یهاگفتار دوم. چالش

ن یت ایو مستمر بودن فعال یاجتماعنیبا توجه به مشخص بودن منابع درآمد سازمان تأم

 انیم یازمند تناسب نسبین دو در طول زمان، نیان ایث درآمد و مخارج، تعادل میسازمان از ح

ن مشاغل ینکه ای، بدون ایمجاز یاز مشاغل به فضا یباشد. انتقال برخینه میدرآمد و هز

شود یمدت موجب مداشته باشند، حداقل در کوتاه یاجتماعنیبه سازمان تأم یامهیب یستگواب

د به تعهدات سابق خود یزد. چراکه سازمان بایهم برنه سازمان بهیان درآمد و هزیکه تعادل م

ن آمده است. ییپا یاا تا حد قابل مالحظهیشدت درآمد آن به یکه ورودیعمل کند؛ در حال

و  نیقوان یسازل آن به فرصت، هماهنگیتبد یا حتین چالش یکاستن از ا یبرا تنها راه

است که  یبا تحوالت یهمگام ین زمان ممکن برایترعی، در سریاجتماعنیمقررات تأم

 یمجاز یاز مشاغل به فضا یبرخ یا جزئیموجب شده و باعث انتقال کامل  یارتباط یهایفناور

ا وزارت کار ی یاجتماعنیتا حد امکان در درون سازمان تأم دین مقررات، بایده است. ایگرد

ر فراز و و پ یب طوالنیفات تصویمودن راه و تشریرا پیگردد. ز ییده و اجرایب رسیبه تصو

 باشد.یصرفه نمبه ی، از نظر اقتصادیطین شرایدر چن« قانون»ب ینش

 یکیالکترون یهااز سامانه یریگکسب و کار، بهره یشدن فضا یکیدر مجموع، الکترون
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ا توان بین معنا که نمیکند. بدیهمسان را اقتضا م یهاواقع سامانهو در ین اجتماعیتأم یبرا

ها، بًا همۀ حوزهیپرداخت که تقر یاوهیا تقابل با شیبه تعامل  یسنت یها و ابزارهاهمان روش

 اتیکه عمل یا واحدینهاد  ینیبشیر خود قرار داده است. پیتأثکار را تحتواز جمله کسب

د، یکار رصد نماوکسب یمجاز یرا در فضا یاجتماعنیقانون تأم 54موضوع مادۀ  ییاجرا

 کردن ییاجرا یع را برایو سر یعمل یهاد گامیبا یاجتماعنیاست که سازمان تأم یضرورت

 ن فرصت بردارد.یآن در اول

قانون  2گونه که در مادۀ ، آنیاجتماعنیتأم یهاتیمه و حماین، گسترش شمول بیهمچن

د ین مورد، بایاست. در ا یضرور یامر یوکار مجازمقرر شده، به حوزۀ کسب یاجتماعنیتأم

و  یاراعم از اجب یاجتماع یهامهیانواع مختلف ب یزه برایجاد انگیتوسعه و ا یر الزم برایتداب

ز یو ن یازمج یهاآن به کارگاه یتسر ر در مفهوم کارگاه وییبه کار گرفته شود. تغ یاریاخت

ل یق وسایکه از طر یا خردیکالن  یهابه توافق یکارو مقاطعه یمانکاریتوسعۀ مفهوم پ

از لوازم  یکیشود، یمنعقد م یاجتماع یهاانه، تلفن همراه و شبکهیاعم از را یکیارتباط الکترون

 است.  یوکار مجازدر کسب یاجتماعنیمۀ تأمیت بیریمد

ز ین یمجاز یرون از فضایآن، ب یا نبود کارگاه به مفهوم سنتیتحول مفهوم کارگاه 

ن یرارها که اساساً در کارگاه حضور ندارند. بنابیبگا پورسانتیتورها یزیتصور است. مثل وقابل

ز بهره ین یوکار مجازوجود دارد، در مورد کسب ین مشاغلیکه در چن یتوان از تجاربیم

دن ، قائل شیمشاغل مجاز یبرا یاجتماعنیمۀ تأمیبودن ب یا اجباری یاریاخت گرفت. در مورد

 یعددرا مواد متیرسد. زینظر مو قانون کار به یاجتماعنیر قانون تأمین مورد، مغایار در ایبه اخت

را در صورت تحقق رابطۀ کارگر  یاجتماعمه و خدماتین قانون وجود دارد که پوشش بیدر ا

از  یاریسشود که ب ید بررسیز بایدگاه نین دید. البته اینمایم یا معادل آن الزامی ییـ کارفرما

در  دیرو نبانیفرما هستند، از اشیصورت خوو به ی، کوچک و خانگیمجاز یوکارهاکسب

 رفت. یمۀ اجباریهمۀ موارد سراغ ب

ز یو ن یاجتماع یآورتاب، موضوع یمۀ مشاغل مجازیب ین اوصاف، دغدغۀ اصلیبا ا
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ات یا کاستن از مالیفرار  ی، بر مبنایمجاز یوکارهااست. امروزه کسب یفرهنگ یبسترساز

ز یآمضین، الزام تبعیگر در رقابت هستند. بنابرایا با همدی یها با مشاغل سنتنهیگر هزیو د

ـ  یبهتر تیتواند رقبا را در وضعی، میاجتماعنیمۀ تأمین فضا به پوشش بیاز فعاالن ا یبرخ

ـ قرار دهد. ز نۀ تمام شدۀ کاالها ی، هزیاجتماعمه و خدماتیرا پوشش بیحداقل در کوتاه مدت 

 یا شخصیباشد، شرکت  یا موردین حوزه نابرابر یدهد و اگر الزام در ایش میو خدمات را افزا

 د.یان خواهد دیشود، زیل میها به آن تحمنهین هزیکه ا

ه است ک ها و محاسباتیر فهرستیکارکنان و سا ستیگر، نحوۀ ارائۀ لیچالش عمدۀ د

ن رابطه، موضوع مهم یاست. در ا یۀ قابل پرداخت ضروریمه و سرمایبمحاسبۀ نرخ حق یبرا

ه ن مجوز را داد کیربط ایذ یگر نهادهایا دی یاجتماعنیتوان به سازمان تأمیا مین است که آیا

 یصورت عمده در فضاکه به ییهاآپها و استارتکالن شرکت یهابه اطالعات و داده

خود  یاو حرفه یاهداف سازمان یاسنپ و..( برا ،کاالیجید مانند) نداکارمشغول به یمجاز

ت و از ا به هر حال مصوبه اسیمستلزم وجود قانون  یسو، دسترسکیداشته باشند؟ از  یدسترس

م یقض حرکه منجر به ن ینحوداشته باشد، به یصد گسترۀ مشخیبا ین دسترسیگر، اید یسو

 اشخاص نشود.  یو صنعت یت فکریر حقوق مالکیا سای یخصوص

، یاز مشاغل سنت ین چالش در مورد برخیده گرفت. ایتوان نادیز نمیچالش نبود آمار را ن

ندان چ م سود و منفعت در آنهایز نحوۀ تقسیکارگران متعدد هستند و ن یکه دارا ییهامانند لنج

نشده  ین مواردیدر چن یاجتماعنیمۀ تأمین امر مانع از پوشش بیست، مطرح است؛ اما ایمعلوم ن

نو یمثال، اسنپ و کارپ یک قالب قرار داد. براید در یرا نبا یعالوه، تمام مشاغل مجازاست. به

ل داشتن شغل یدلن رانندگان بهیاز ا یاریکنند. بسیمسافر استفاده م ییجاجابه یاز رانندگان برا

 یارن سامانۀ همکیبا ا یگر فقط ساعات مشخصید یمه هستند؛ برخیگر، مشمول بیثابت د

 یکینالکترو یهااز سامانه یریگبودن آنها با بهره« راننده»تًا رابطۀ یکنند و به هر حال ماهیم

ت خود را یعالف شتریپور، بیکاال و شیجیها مثل دسامانه یحال، برخنیدر ع افته است.یر نییتغ

به  یص تعداد کارکنان و همکاران آنها تنها با دسترسیدهند و تشخیانجام م یصورت مجازبه
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 ر است.یپذدادۀ آن امکانسامانه و کالن

 وکار مجازیگفتار سوم. تحلیل مقررات مرتبط با بیمۀ کسب

ات و مقرر نیاجتماعی مشاغل مجازی، همگامی قوانبرای پیشبرد اهداف مرتبط با تأمین

ات ا صدور مصوبین یوکار مجازی ضرورت دارد. عدم اقدام در اصالح قوانمرتبط با بیمۀ کسب

 یوکار مجازفعاالن عرصۀ کسب یاجتماعنیمرتبط با حقوق کار و تأم یهاو دستورالعمل

ن یها از شمول قوانن بخشیاز کارکنان ا یشود که به مرور زمان بخش قابل توجهیموجب م

د ن امر تا حدویسازد، خارج شوند. ایآنها فراهم م یف را برایکه حداقل حقوق تکال یاتو مقرر

 باشد.یم یان کارگران مجازیطور قطع به زان و بهینفع کارفرمابه یادیز

هر  ،یاحرفه یهاتیاز فعال ید توجه داشت که برخین و مقررات بایدر روند اصالح قوان

اتفاق  یاقعو یو در فضا یکیزیصورت فشوند، اما بهیم تیریمد یکیصورت الکترونچند به

 یهاافزارها و برنامها مسافر که باتوجه به نرمی نقل اعم از کاالوافتند. مانند خدمات حملیم

ان هستند، قابل فراخو یکیصورت الکتروننو و.. بهی، کارپیسموجود مثل اسنپ، تپ یاتیعمل

انجام  ینقل سنتول حملیو با استفاده از وسا یکیزیصورت فبهنقل کماکان وند حملیاما فرا

نها در ربط، تیذ یآنها توسط نهادها یبندو رتبه یین دسته از مشاغل، شناسایشود. در مورد ایم

است  یهیاست. بد یرد. ضروریگیانجام م یاو شبکه یکیصورت الکترونکه به یحوزۀ خدمات

اب و..( یعنوان راننده، بازار)به یکیزیصورت فها که بهن شبکهیکه کارگران و کارکنان ا

 باشند.یم یتابع قواعد عموم یاجتماعنیو خدمات تأم یامهیث پوشش بیکنند، از حیت میفعال

 وکار ودر حوزۀ کسب یاجتماعنیعمدۀ مشکالت و مسائل مربوط به مقررات کار و تأم

انون شود. قیم یها ناشن حوزهیمقررات مرتبط با ان و یبودن قوان یمی، از قدیمجاز یهاتیفعال

 ران پس ازیا یاسالم یو قانون کار جمهور 0588کشورمان در سال  یاجتماعنیتأم

ب یبه تصو 0561نگهبان در سال  یو شورا یاسالم یان مجلس شورایفراوان مهای کشمکش

 ده است.یص مصلحت نظام رسیمجمع تشخ

 است که مقررات یب آنها، در حالیتصو یز فاصلۀ زمانین دو قانون و نیبودن ا یمیقد
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روابط کارگر  یعنی یمقرر در آنها اغلب در حوزۀ واحد یاجتماعنیو تأم یامهیو الزمات ب

شد روز و ر یازهایبا ن یبودن و عدم سازگار یمیدارد. در کنار قد ییت اجرایو کارفرما قابل

وکار کسب یاجتماعنیمه و تأمیز در روند بین دو قانون نیان ایم ی، ناهماهنگیع فناوریسر

نسبت به افراد، مستلزم  یاجتماعنیمثال، شمول تأم یکند. برایجاد اخالل میا یمجاز

(. تنها در 0511، یباشد )عالمیم« ک کارفرماین آنها و یب یریص رابطۀ مزدبگیتشخ»

مۀ یا ملزم به بقانون کار، کارفرم 084است که طبق مادۀ  یان رابطهیصورت وجود چن

قانون کار،  045ف، طبق مادۀ ین تکلیدر صورت عدم انجام ا 1گردد.یکارگران م

واهند خ یقانون یهامهیکنند، مشمول جر یش خودداریمۀ کارگران خویکه از ب یانیکارفرما

گر به شخص کار یریپس از احراز رابطۀ مزدبگ یاجتماعنین موضوع که تأمیواقع، ادر 2شد.

ر ـ در مورد رابطۀ کارگ یحیف و توضینکه قانون کار تعریک طرف و ایرد از یگیتعلق م

الل ن استدیبا ا یاگر، موجب خواهد شد که عدهید یندارد از سو یمجاز یدر فضا ییکارفرما

ن و یکه قوان یباشد، خود را تا زمانیموجود نم ین سنتیمشمول قوان یوکار مجازکه کسب

ن نوع از یو قانون کار بر ا یاجتماعنین تأمیقوان در خصوص شمول یحیمقررات صر

ت یو رعا کارگران ین اجتماعیف مرتبط با تأمیب رسد، از انجام تکالیوکارها به تصوکسب

 معاف بدانند. یاجتماعنیالزامات قانون کار و قانون تأم

طور هتواند بی)که م یمجاز یوکارها به فضااز کسب یارین روند، با انتقال بسیدر ادامه ا

همانند  یاجتماعنین و مقررات ـ باشد(، سازمان تأمیدور زدن قوان یـ برا یا صوری یواقع

وکار، موجب فرار شدن کسب یمتضرر خواهد شد. چراکه مجاز یمجاز یکارگران فضا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 به سبتن، اجتماعیتأمین قانون اساس بر هستند مکلف قانون این مشمول هایکارگاه کارفرمایان»قانون کار:  084مادۀ  .1

 «. اقدام نمایند خود واحد کارگران نمودن بیمه

 خودداری خود کارگران نمودن بیمه از قانون این 084 مادۀ مفاد خالف بر که کارفرمایانی»قانون کار:  045 مادۀ  . ۲

 به جرم بمرات و خاطی امکانات و شرایط به توجه با( کارفرما سهم) به کارگر متعلق حقوق کلیۀ تأدیۀ بر عالوه، نمایند

 «. شد خواهند محکوم مربوطه بیمۀحق برابر ده تا دو معادل نقدی جریمۀ



  

 

001 

 

 یوکار در فضاکنترل نظام کسب یخاص برا یخواهد شد و نبود مراجع و نهادها یامهیب

از شمول کنترل و نظارت  یکیالکترون یوکارهااز کسب یاریخروج بس، موجب یمجاز

 خواهد شد. یاجتماعنیمراجع کار و تأم

ل کارگر یکنند، تبد یشیاندآن چاره ید برایبا ین و مقررات فعلیکه قوان یگریچالش د

را یت. زاس یمجاز یر( در فضایکار )کارپذمانکار و مقاطعهیبه پ یسنت یفضا یو کارفرما

 یافته، قدرت انحصارینتوسعه یکه عماًل در کشورها یمجاز یمانکاران قدرتمند فضایپ

ند، تنها دار یو اشراف کاف یوکار خود دسترسمرتبط با کسب یداشته و به منابع اطالعات

مه را یو ب یاجتماعنیتأم یهانهیآنها مشکالت و هز یرند که برایگیکار مرا به یاشخاص

 یو بار مال یفات اداریان، آنها به دنبال دردسر و تشرین کارفرمایول خود انداشته باشند. به ق

 یین از حالت کارگر ـ کارفرمایاست که هرگاه رابطۀ طرف یهیستند. بدین یاجتماعنیتأم

د، از شمول یمانکار ـ مقاطعه کار درآیا پیمانکار یصورت کارفرما ـ پخارج شده و به

الزم را در  یقانون یهاتی، حمایو کار خارج شده و کارگر واقع یاجتماعنیمقررات تأم

 ار نخواهد داشت.یاخت

که در قانون کار مدنظر قرار گرفته، با وضع  یاد همان فلسفهین مشکل، بایحل ا یبرا

ک ین در یطرف ین معنا که قصد و رابطۀ واقعیگردد. بد یاتیو عمل ییسته اجرایمقررات شا

روز ز مستلزم بین یان رابطهین است که احراز چنیقت ایاحراز گردد. حق یمجاز یرابطۀ کار

 یداد آن در تمامیرو یبرا ینیکه تضم یباشد. امریکارگر م یاختالف و طرح دعوا از سو

 «کارمزد»ر واژۀ یحل مشکل، تفس یگر برایوجود ندارد. راهکار د یمجاز یوکارهاکسب

معنا که تا زمان اصالح نیبد 1باشد.یم یاجتماعنیقانون تأم 7در بند )پاراگراف( پنجم از مادۀ 

ن استدالل شود که چون واژۀ کارمزد در قانون ین مناسب، چنین و وضع قوانیقوان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 به ارک مقابل در که است مستمر غیرنقدی یا نقدی مزایای و وجوه هرگونه شامل قانون این در کارمزد یا حقوق یا مزد» .1

 «.شودمی داده شدهبیمه
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قانون  58مذکور در مادۀ « یالسعحق»سه با یدر مقا یتربه مفهوم گسترده یاجتماعنیتأم

بر رابطۀ  ییل عنوان کارگر ـ کارفرمان عدم شمویبنابرا 1کار مورد استفاده قرار گرفته،

 یاجتماعنیتأم یتین حمایعدم شمول قوان ی، لزومًا به معنایوکار مجازن در کسبیطرف

ن یأمت یتیحما یهاز، کارکننده را مشمول پوششیرا کار در برابر کارمزد نیباشد. زینم

که انجام  یدر موارد»ارد: ح دیتصر یاجتماعنیقانون تأم 54عالوه، مادۀ سازد. بهیم یاجتماع

که ید در قراردادیشود کارفرما بایواگذار م یا حقوقی یقیحق به اشخاصطور مقاطعهکار به

کاران ن کارکنان مقاطعهید که کارکنان خود و همچنیکار را متعهد نمامقاطعه کندیمنعقد م

 ن قانونیا 74مادۀ ب مقرر در یمه را به ترتید و کل حق بیمه نمایرا نزد سازمان ب یفرع

ۀ ارائ کار از طرف کارفرما موکول بهکل کار مقاطعه یبپردازد. پرداخت پنج درصد بها

 مهیحق ب که صورت مزد و یکارانمفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه

مۀ یبحق  کنند، معادلیم و پرداخت میکارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسل

 نیکارفرما آخر هرگاه به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.بنا یختپردا

مۀ مقرر یبپرداخت حق کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئولقسط مقاطعه

بابت به سازمان پرداخته است  نیرا که از ا یو خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوه

 یدولت یهاها و مؤسسات و شرکتوزارتخانه د، تمامییبه و وصول نماکار مطالاز مقاطعه

المنفعه ه و عامیریو مؤسسات خ یدولتریمؤسسات غ ها و اتاق اصناف وین شهرداریهمچن

 یکارصورت مقاطعهکه کار بهیدر صورت ین حتیبنابرا«. باشندیم ن مادهیمشمول مقررات ا

مله بوده و از ج یاجتماعنیواگذار گردد، مورد مشمول قانون تأم یا حقوقی یقیبه شخص حق

 باشد.یمه برقرار میبف به پرداخت حقیتکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

، مندیعائله کمک حقوق یا مزد از اعم کار قرارداد اعتبار به کارگر که قانونی هایدریافت کلیۀ»کار: قانون 58 مادۀ . 1

 را مایدنمی دریافت آنها نظایر و ساالنه سود، تولید افزایش پاداش، مزایای غیرنقدی، ذهاب و ایاب، خواربار، مسکن هزینۀ

 «. نامندمی السعیحق
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 2ادۀ ن است که میسه به قانون کار ایدر مقا یاجتماعنیگر در قانون تأمینکتۀ مثبت د

در ن قانون را یمقرر در ا یهاتیو حما یامهیب یها، گسترش پوششیاجتماعنیقانون تأم

تواند با یم یاجتماعنیرو، سازمان تأمنیاز ا 1ر مربوط قرار داده است.یره و وزیمدئتیار هیاخت

ام انج یمجاز یکه در فضا ییوکارهابه کسب یاجتماعنیتأم یهاگسترش شمول پوشش

 ن ویوکارها را تدون کسبیرت ایمد یاز برایمورد ن یهارد، ضوابط و دستورالعملیگیم

 د.ینما ییاجرا

د مانن یمجاز یوکارهاق بارز کسبیاست که مصاد یالذکر، ضرورند فوقیدر انجام فرا

 یـ حضور یا مجازی یمجازتمام یوکارهاکسب یسراسر یها)همراه(، برنامه یلیتجارت موبا

مشخص و  طورها بهتین فعالیت ایریح شده و نحوۀ مدینو و.. تصریکاال، اسنپ، کارپیجیمانند د

 ن گردد.یی، تعیمجاز یت در فضایزان فعالیک نوع، حجم و میبه تفک حسب مورد

 نتیجه و پیشنهادها

ود شیمطرح م یمجاز یوکارهاکسب یریپذمهین که در مورد بیادیاز مباحث بن یکی

 یتوجود ندارد. وق یتفاوت یسنت یوکارهان نوع از مشاغل و کسبیان این است که اساسًا میا

کنند )پرداخت یت میفعال ییدر قالب رابطه کارگر ـ کارفرما یا، عدهیمجاز یدر فضا

ت ین فضا اشتغال به فعالیفرما در اشیصورت خوبه ینکه اشخاصیا ایالزحمه وجود دارد( حق

ن یدر ا یاجتماعنیو تأم ییمۀ کارگر و کارفرمایتوان گفت که مقررات حاکم بر بیدارند، نم

ن و مقررات یر در قوانیی، تغیدیت جدیوکار و فعالکسبن هر یافته است. بنابرایر ییفضا تغ

 کند.یرا اقتضا نم یاجتماعنیمرتبط با کار و تأم

 د:یبا یاجتماعنیسازمان تأم یکرد آتیدر رو

نه یزار محاسبه هیز معیمحور تحقق رابطۀ کار و ن «کارگاه»د شود که ین امر تأکیبر ا .0

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 اندنشده اجتماعی هایبیمه مشمول قانون این تصویب تاریخ تا که هاییفعالیت در شاغل افراد: »اجتماعیتأمینقانون  2مادۀ  .1

 «.گرفت خواهند قرار قانون این مقررات مشمول اجتماعی رفاه وزیر تصویب و مدیرههیأت پیشنهاد به ...
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خود  یش، حداقل مفهوم سنتیش از پینده، کارگاه بیآرا در یست. زین یاجتماعنیو حقوق تأم

ز ژه ایون نهاد بهی، ایراتیین تغیسازمان با چن یرا از دست خواهد داد و در صورت عدم همگام

 د.یان خواهد دیشدت زبه یو مال ینظر اقتصاد

ک از مشاغل و یرد که کدامین خصوص صورت گیدر ا یجامع ید بررسیبا .7

ن باشد یشدن هستند؟ اگر پاسخ ا یو مجاز یکیالکترون یسوحال گذار بهوکارها، در کسب

د از یبا یاجتماعنیهستند، سازمان تأم یژگین ویا یاز مشاغل دارا یادیا تعداد زیت یکه اکثر

ر یباشد. در غ ین تحوالتیش آماده هماهنگ ساختن ساختار و الگوها و مقررات خود با چنیپ

 شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.به یو اقتصاد یمالن صورت، سازمان به لحاظ یا

شده  ید بررسیبا ینۀ نحوۀ تعامل با فضا و مشاغل مجازیگر در زمید یکرد کشورهایرو .5

ا به ریکار گرفته شود. زز بهیآنها در اسرع وقت در کشورمان ن ییو اجرا یعمل یو راهکارها

کردها و یتوان رویکسان است و میا یدر همۀ دن یمجاز یت و شکل فضایهر حال ماه

 نکه:ینمود. از جمله ا ییز اجرایگر را در کشورمان نید یاجرا شده در کشورها یراهبردها

به سازمان  یسامانۀ مشاغل مجاز یآمار یهااز داده یخاص یهاا بخشی یاوالً: بخش مال

ن و یالصورت آنانند بهن دو سازمان بتویوصل شود و ا یاجتماعنیو سازمان تأم یاتیامور مال

د. نیرا کسر نما یاجتماعنیو تأم یاتیمال یهانهی، هزیمجاز یهاتیمستمر، ضمن رصد فعال

و  یا، حرفهیشغل یهادر نظام« تیشفاف»و « یسازفرهنگ»ازمند ین راهبرد نیا یاجرا

 ست.ین یمجاز یآن محدود به فضا یباشد و بسترسازیم یاجتماع

 یاجتماعنینه چندان دور الزم باشد تا از راهبرد أخذ حقوق تأم یاندهید در آیًا، شایثان

 یهاتیفعال یـ حت یتمام مشاغل مجاز یبرا یات اجتماعیکرد وضع مالیدار به رویمستمر و پا

ه ک یمجاز یوکارهاکسب ین معنا که در تمامیم. بدیر جهت دهییـ تغ یوقت و ساعتپاره

ن عنوابه یگردد، درصدیارسال م یاجتماعنین به سامانۀ تأمیالصورت آنداده آنها بهکالن

 کسر گردد. یاجتماعنیا آبونمان تأمیسرانه 
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