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پیشگفتار مؤسسه

حـق برخورداری از تأمین اجتماعی در فضای کسـب و کار مجازی 
در اسـناد بین المللی و نظـام حقوقی ایران

بسیاری از تعامالت دنیای واقعی در حال حاضر به حوزه فضـای 
مجازی کشیده شده است. دنیای فعلی به صورت اجتناب ناپذیر به 
سمت فضای مجازی چرخش یافته و در حوزه آکادمیک هم مباحثی 
در خصـوص ساختار و قوانین تجارت الکترونیک و کسب کارهای 
و طریقه  قیمت گذاری  الکترونیـک، شیوه  بازار  بررسی  اینترنتی، 
کسب مزیت رقابتی در فضـای مجازی، مدل های کسب و کار در 
محیط اینترنت، سیستم های هوشمند در تجارت الکترونیک، موانع 
و چالش های توسعه تجارت و کسب وکارهای الکترونیکی، بیمه و 

فضای مجازی و ...  مطرح می باشد. 

واقعیِت مجازی حکایت از آن دارد بسیـاری از کسب وکارهای امروزی 
از طریق فناوری اطالعـات انجام می شود. نفـوذ گستـرده شبکه های 
مجازی و وسایل جانبی از جمله گوشی های هوشمند به ساختار اجرایی 
کسب وکارها و اقبال عمومی از آن، امری است که از منظر سازمان های 

بیمه گر باید با درایت خاصی مدنظر قرار گیرد.

قانون تأمین اجتمـاعی به عنوان یک قانون قدیمی، همانند بسیاري از 
قوانین جـاري کشـور، در ارتباط با فضاي کسب و کار مجازي مقررات 
خاصی را در نظر ندارد. درحالی که زمینه و دالیل تشکیـل بنیادي تحت 
عنوان تأمین اجتماعی ایجاب می نماید که مشاغل مجازي نیز تحت 
شمول و حمایت مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند. برای دور نماندن 
از این تحوالت گسترده و دایمی ضرورت دارد سازمان تأمین اجتماعی 
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از پیش آماده هماهنگ ساختن ساختار و الگوها و مقررات خود با چنین پ
تحوالتی باشد. به عالوه، »کارگاه« دیگر مفهوم سنتی خود را ندارد و باید در 
عمل رویکردی که نسبت به مفهوم و جایگاه کارگاه وجود دارد، تغییر یابد. 

طرح پژوهشی »حق برخورداري از تأمین اجتماعی در فضاي کسب وکار 
مجازي در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران« که توسط آقای دکتر 
مصطفی السان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
به اجرا درآمده، بیمه تأمین اجتمـاعی مشاغل مجازي را از جنبه های 
مختلف بررسی کـرده و از جمله با پرداختن به ارکان کسب وکار مجازي، 
چالش هاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي تأمین اجتماعی و ضرورت 
اصالح قوانین و مقررات مرتبـط، رهیافت هاي عملی و اجرایی برای بیمه 
تأمین اجتماعی کسب و کار مجازي ارایه می کند. امید است مطالعه این 
گزارش بتواند برای مدیران ارشد و کارشناسان خبره سازمان مفید واقع 

شود.

شهرام غفاری
رئیس موسسه
بهار 98
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مقدمه

در جهان کنـونی، بخش قابل توجهی از تبادالت تجـاری و ارایه 
خدمات در فضای مجازی و اینترنتی صورت می گیرد و بانکداری 
الکترونیکی امکان پرداخت هزینه این خدمات و مبادالت را فراهم 
آورده است. شکل گیری شرکت های مجازی و اینترنتی در قالب 
شرکت الکترونیکی، شرکت های سایبری، شرکت های دیجیتالی، 
شرکت های موبایل، موجب رونق کسب و کار مجازی و سودآوری 

فضای مجازی برای کاربران و شاغلین در آن شده است. 

در رجـوع بـه قوانیـن بیمه کشـور، متوجه کاسـتی های بسـیاری در 
حمایـت از این مشـاغل نوپـای الکترونیکی می گردیـم. به طوری که 
قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب سـال 1354 نیز همانند بسـیاری 
از قوانیـن جـاری کشـور بـه لحـاظ قدمـت تاریخـی، در ارتبـاط بـا 
فضـای کسـب و کار مجازی دسـتورالعملی پیش بینی ننموده اسـت. 
عهدنامه هـای بین المللی و روح تشـکیل بنیـادی تحت عنوان تأمین 
اجتماعـی در اقسـام نقـاط جهـان ایجـاب می نمایـد کـه مشـاغل 

مجـازی نیـز تحت حمایـت تأمیـن اجتماعی قـرار گیرند. 

در این تحقیق با نگرش به قوانین بین المللی و نیز قوانین کشورهای 
پیشرو در خصوص تأمین اجتماعی افراد جامعه به خصوص افراد شاغل 
در مشاغل مجازی، قوانین داخلی و نظرات مسئولین در خصوص 
تأمین اجتماعی مشاغل مجازی بررسی گردیده و لزوم تحت پوشش 
بیمه اجتماعی قرار گرفتن شاغلین مشاغل مجازی بیان گردیده است. 

حـق برخورداری از تأمین اجتماعی در فضای کسـب و کار مجازی 
در اسـناد بین المللی و نظـام حقوقی ایران
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        1ـ 1. مفهوم فضای مجازی 

فضای مجازی به معنای شـبکه جهانِی متشـکل از زیرساخت های 
فنـی، رایانـه ای و مخابراتـی می باشـد کـه در سـطح جهـان بـا 
همدیگـر پیوسـته و مرتبـط هسـتند. واژه »فضای مجـازی« برای 
نخسـتین بار توسـط ویلیام گیبسـون1 نویسـنده داستان علمی 
تخیلـی در کتـاب نورومنسـر2 در سـال 1984 بـه کار گرفتـه 
شـد. فضـای مجـازی )سـایبر( بـه مجموعه هایـی از ارتباطـات 
درونـی انسـان ها از طریـق کامپیوتـر و وسـایل مخابراتـی بدون 
درنظرگرفتـن جغرافیـای فیزیکـی گفته می شـود. ایـن روابط در 
فضایـی غیرفیزیکـی )َمجـازی( اتفـاق می افتد و بـه همین دلیل 

بسـیاری از محدودیت هـای دنیـای معمـول را نـدارد. 

فضای مجازی اصطالحی است که می توان آن را در کنار عبارت مشهور 
»دهکده جهانی« قرار داد یا حتی امروزه چنین فضایی را عامل محوری 
تحقق دهکده جهانی دانست. دنیای تخیلی دیروز، امروزه به واقعیتی 
بدل شده که برای بسیاری از مفاهیم و موجودی های فیزیکی، معادل 
َمجازی دارد: کتابخانه؛ فروشگاه؛ اتاق گفت وگو و دید و بازدید؛ ارسال و 
دریافت و اشتراک؛ چاپ و نشر؛ گردشگری؛ کاریابی و حتی تقلب و سوء 

1-William Gibson

2-Neuromancer

1. مفاهیم و مبانی بیمه فضای مجازی

حـق برخورداری از تأمین اجتماعی در فضای کسـب و کار مجازی 
در اسـناد بین المللی و نظـام حقوقی ایران  
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استفاده و کالهبرداری.

تأمین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطالق می گردد که توسط قانون 
و یا هرگونه توافق الزام آور برقرار شده باشد و هدف آن فراهم ساختن میزانی از 
تأمین درآمد مالی در مواجهه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، ازکارافتادگی، 
بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد. تأمین اجتماعی می تواند خدمات درمانی در حوزه 

پیشگیری و درمان را نیز ارائه کند.

یکی از پیامدهای فناوری های نسل جدید، شکل گیری فضای کسب و کار مجازی است. 
در جهان پیشرفته و توسعه یافته، بخش قابل توجهی از تبادالت تجاری، کارسپاری و 
کارپذیری )به طور کلی خرید خدمت( در فضای مجازی صورت می گیرد و بانکداری 
الکترونیکی باعث شده است تا تعامالت مالی و پولی مربوط به برون سپاری و خرید 

خدمت در فضای مجازی به سرعت و سهولت صورت گیرد.

شکل گیری بنگاه های مجازی که با اسامی نظیر »شرکت الکترونیکی«، »شرکت های 
سایبری«، »شرکت های دیجیتالی« ،»شرکت های موبایل«، »شرکت های اینترنتی« و... 
نظیر »دورکاری« و »پیشخوان های  پدیده هایی  توسعه  و  نامیده می شوند و بسط 
اینترنتی« که برای برون سپاری و خرید خدمت ایجاد می شوند و افرادی به عنوان 
»کارپذیر« یا ارائه دهنده خدمت که در قالب اشخاص حقیقی در نقطه مقابل آن قرار 
دارند، به شکل گیری فضای کسب و کار مجازی و دو فضایی شدن حوزه کار و تأمین 

اجتماعی انجامیده است. 

حق تأمین اجتماعی یکی از مصادیق حقوق شهروندی افراد است که دولت ها باید 
آن را برای تک تک آحاد جامعه خود تضمین کنند. تأمین اجتماعی یک حمایت 
اجتماعی، یک بیمه اجتماعی، یک برنامه همگانی مردمی و یک صندوق احتیاطی 
ملی است که هدف آن  تأمین مالی آتی در مواجهه با مخاطرات دوران بازنشستگی، 
بازماندگی، ازکارافتادگی، بیکاری یا پرورش فرزندان است. حق رفاه و تأمین اجتماعی« 
هجدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند »حق مسکن« و 

»حق اشتغال و کار شایسته« آمده است.

قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 نیز همانند بسیاری از قوانین جاری کشور 
به لحاظ قدمت تاریخی، در ارتباط با فضای کسب و کار مجازی مسکوت می باشد 
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و ازآنجاکه به موجب قانون کار و ماده 148 )الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر( و 
ماده 183 )اعمال جریمه درخصوص کارفرمایانی که از بیمه کارگران خود استنکاف 
می نمایند(. اطالق شمول تأمین اجتماعی به افراد، مستلزم »تشخیص رابطه مزدبگیری 
بین آنها و یک کارفرما« می باشد و تأمین اجتماعی به تبع احراز رابطه مزدبگیری 
وارد عمل می شود. فلذا با توجه به اینکه قانون کار برای فضای کسب و کار مجازی 
)الکترونیکی، سابیری، دیجیتالی، اینترنتی، موبایلی و ...( و تعریف کارفرما، کارگر و 
کارگاه مجازی مسکوت می باشد، در عمل سازمان تأمین اجتماعی نیز دچار چالش 

جدی در زمینه فرار بیمه ای در این بخش خواهد شد.

در ایـن خصـوص بایـد بـه این موضوع اشـاره کـرد که سـازمان تأمیـن اجتماعی 
بـرای شـمول بیمـه تأمین اجتماعـی به فضـای کسـب و کار مجـازی دارای احکام 
و الزامـات قانونـی کلی اسـت ولیکـن می بایسـت سـازوکارها، ابزارهـا و روش های 
اجرایـی متناسـب بـا آن را تمهیـد و تـدارک نماید. سـؤال اساسـی این اسـت که 
قوانیـن خـاص مربوطـه به چـه صورت مقـرر می گـردد و مکانیسـم های حقوقی 

موجـود در اسـناد بین المللـی مربوطـه به چه شـکل می باشـند؟

کاهـش مخاطـرات و به حداقل رسـاندن آنهـا جهـت برنامه ریـزی دقیق تـر نیازی 
انکارناپذیـر اسـت، لـذا بایسـتی مخاطـرات را در زمینه هایـی که فعالیـت در آنها 
برنامه ریـزی می شـود، شـناخت تـا بتـوان از حداکثـر امکانـات بـرای مقابلـه بـا 
آنهـا یـاری گرفـت. میزان بودجـه ای کـه دولت ها در فضـای مجازی بـرای تأمین 
امنیـت آن صـرف می کننـد رو بـه افزایش اسـت و این خود نشـان دهنده اهمیت 

فراهم کـردن محیـط مجـازی امـن تـا حد امکان اسـت. 

2ـ1. تعریف اصطالحات مرتبط با بیمه فضای مجازی 

1ـ2ـ1. امنیت فضای مجازی 
بـه ایمن بـودن در برابـر اسـتفاده مجرمانـه یـا غیرقانونـی از داده هـای الکترونیکی 
می گوینـد یـا بـه اقداماتـی کـه جهت ایجـاد ایـن امنیت صـورت می گیـرد، گفته 
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می شـود.1 به عبارت دیگـر اقداماتـی که جهـت حفاظـت رایانه یا سیسـتم رایانه ای 
)در مواقـع اتصـال بـه شـبکه( بـرای مقابلـه بـا حملـه یـا ورود غیرمجـاز صـورت 
می گیـرد. اولیـن اسـتفاده از ایـن اصطـالح بـه سـال 1994 بـاز می گـردد.2 برخـی 
منابـع نیـز امینت فضـای مجازی را بـه روش هایی که برای محافظت سیسـتم های 

رایانـه ای در برابـر تهدید هـا ماننـد ویـروس انجـام می گیـرد، تعریـف کرده اند.3

 2ـ2ـ1. سیاست گذاری امنیتی
اصوالً دربردارنده رویه ها، قواعد و مقررات مربوط به دسترسی به شبکه رایانه می باشد. 
اینکه یک سازمان چگونه مدیریت شود و اطالعات محرمانه خود را )اطالعات مربوط 
به مراجعان و یا اطالعات شرکتی( محافظت کند و چارچوب تأمین امنیت مربوط به 
شبکه رایانه ای را فراهم سازد، همگی نشان دهنده خط مشی های امنیتی آن سازمان 
است.4 در کل به مجموعه قواعدی که مشخص می کند چه کسی مجوز دسترسی 
به چه اطالعاتی را دارد و تحت چه شرایطی دارای چنین اختیاری می شود و همچنین 
معیارهایی که بر طبق آنها چنین مجوزی داده شده یا گرفته می شود، سیاست گذاری 

فضای مجازی می گویند.5

 3ـ2ـ1. سیستم امنیتی
بـه سیسـتم فعالـی گفتـه می شـود کـه کنتـرل ورود بـه منابـع سیسـتم دارای 
اطالعـات محرمانـه را عهده دارمی باشـد. ایـن سیسـتم بایسـتی دربردارنـده میزان 
محافظـت کافـی بـرای چنین اطالعاتی بوده و بایسـتی قسـمتهایی از سیسـتم را 
کـه داده ها و سـامانه ها را پشـتیبانی و محافظـت می کند، کنترل نمایـد6 یا به هر 
شـیوه ای کـه بـرای محافظـت از اطالعات و امـوال در برابر سـطح گسـترده ای از 

مخاطـرات نیاز اسـت، عمـل کند.7

1-www.oxforddictionaries.com/definition/english/cybersecurity

2-www.merriam-webster.com/dictionary/cybersecurity

3-http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/cybersecurity

4-www.webopedia.com/TERM/S/security_policy.html

5-www.businessdictionary.com/definition/security-policy.html

6-www.encyclopedia.com/doc/1O11-systemsecurity.html

7- http://dictionary.reference.com/browse/security+system
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4ـ2ـ1. امنیت سخت افزار
اسـتفاده از سـخت افزار مانند سـخت افزارهای حافظه و سـخت افزارهای موسوم به 

 Bound registersجهت پیشـبرد تأمین امنیت سـامانه.1

5ـ2ـ1. سیستم امنیت داده
به کارگیری ابزار برای حفاظت داده ها از عملیات ارادی یا غیرارادی افشا، خرابی یا 

تغییر. 2 

6ـ2ـ1. فضای مجازی
دامنه ای جهــانی درون محیط اطالعـاتی که دربردارنــده شبکه به هم متصــل 
زیرساختاری سیستم اطالعاتی است که خود شامل اینترنــت، شبکه های ارتباط 

راه دور، سیستم های رایانه ای و کنترل گرها و پردازشگرهای آن است

7ـ2ـ1. تهدید
به هر نوع وضعیت یا اتفاقی گفته می شود که از طریق یک سیستم اطالعاتی امکان 
تأثیر نامساعد بر عملیات سازمانی )مأموریت، عملکرد، اعتبار و...(، اموال سازمانی، 
افراد، سایر سازمان ها را از طریق دسترسی غیرمجاز، خرابی، افشا، تغییر اطالعات و 

عدم سرویس دهی داشته باشد.3 

8ـ2ـ1. سیستم کامپیوتری
کامپیوترهای به هم متصل با یک سیستم ذخیره. سیستم کامپیوتری می تواند به طور 
مستقل عمل کند و با سایر سامانه های فعال در شبکه ارتباط برقرار کند4 یا عبارت 
است از هر نوع دستگاه یا مجموعه دستگاه های متصل سخت افزاریـ  نرم افزاری که 

از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار »داده پیام« عمل می کند.5

1-www.encyclopedia.com/doc/1O11-hardwaresecurity.html

2-Glossary of Key Information Security Terms, Richard Kissel, Editor, 2013, p60.

3- IBID, p 202

4-http://thelawdictionary.org/computer-system/

5-. بند )و( ماده دو قانون تجارت الکرتونیکی ایران.
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9ـ2ـ1. داده پیام
»هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا 
فناوری های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود«.1 در این 
مفهوم، داده پیام مفهومی عام تر از نوشته الکترونیکی داشته و در واقع هر نوع داده ای 

را شامل می شود.

10ـ2ـ1. سیستم اطالعاتی
سیسـتمی بـرای تولیـد، ارسـال، دریافـت، ذخیره یـا پـردازش داده پیام اسـت.2 در 
واقـع، سیسـتم اطالعاتـی مجموعـه ای از مؤلفه هـای وابسـته بـه هم اسـت که با 
گـردآوری، پـردازش، ذخیـره و توزیـع داده هـای اطالعاتی از تصمیم گیـری و کنترل 
در سـازمان ها پشـتیبانی می کنـد. ایـن سیسـتم عالوه بـر کمک کردن بـه ایجاد 
هماهنگـی در انجـام عملیـات سـازمانی، بـه مدیـران و کارکنان سـازمان ها کمک 

می کنـد تـا مسـایل سـازمان را تحلیل یـا شبیه سـازی کنند.

سیسـتم های اطالعاتی سـه فعالیت عمده را انجـام می دهنـد: ورود داده ها، پردازش 
و خـروج داده هـا. یعنی داده ها وارد سیسـتم اطالعاتی می شـود، بر روی آن عملیات 
پـردازش صـورت می گیـرد تـا بـه اطالعـات در قالب هـای خـاص تبدیل شـود و 
ایـن اطالعـات در اختیـار افـراد مصرف کننـده آن قرار می گیـرد تا از آن اسـتفاده 
کننـد. در ایـن سیسـتم ها عمدتاً می بایسـت بازخورد نیز وجود داشـته باشـد که 
از سـوی مصرف کننـدگان ارائه می شـود و به منظور بهبود سیسـتم مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. اگرچـه مکانیـزم عملکـرد سیسـتم های اطالعاتـی با شـرحی که 
گفته شـد، شـباهت زیـادی با یـک رایانه دارد امـا ماهیت یک سیسـتم اطالعاتی 
فراتـر از کامپیوتـر یا نرم افزار اسـت. کامپیوتـر و نرم افزار، ابزارها و اجزایی هسـتند 
کـه یک سیسـتم اطالعاتی را تشـکیل می دهند امـا آنها قادر نیسـتند به تنهایی 

اطالعاتـی را کـه یک سـازمان به آنهـا نیـاز دارد، تولید کنند.3

1-. بند )الف( ماده دو قانون تجارت الکرتونیکی ایران.

2-. بند )ز( ماده دو قانون تجارت الکرتونیکی ایران.

3- الودن، کنت و جین الودن، »فصل اول«. در سیستم های اطالعاتی مدیریت، ترجمه سیداکرب مصطفوی 

و سیدمجتبی حسینی، ویرایش یازدهم، چاپ اول. فدک ایسانیس، تهران 13۸۹.
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11ـ2ـ1. بیمه فضای مجازی
بیمه فضای مجازی برای جبران زیان های ناشی از اتفاقات مختلف در فضای مجازی 
مانند نقض داده، اختالل در کسب و کار و صدمه به شبکه طراحی شده است.1 قانون 
بیمه این عقد را این گونه تعریف می کند: »بیمه عقدی است که به موجب آن یک 
طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا 
بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر 
و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذرا می پردازد حق بیمه و آنچه را که 

بیمه می شود موضوع بیمه می نامند«.

12ـ2ـ1. احتمال
هدف از تجارت بیمه برای بیمه گر کسب سود به وسیله جمع آوری حق بیمه های 
کافی جهت پرداخت خسارات موضوع بیمه است. برای این منظور و حفظ تعادل 
میان حق بیمه ها و سود حاصل و میزان خسارت پرداختی، بیمه گران بایستی با دقت 
به تعیین قیمت ها )حق بیمه( بپردازند که اصطالحاً نرخ گذاری نامیده می شود. 2 حال 
در این میان بیمه گران از یک سری روش های محاسباتی استفاده می کنند تا احتمال 
وقوع حادثه را ارزیابی می کند. این عدد میان صفر و یک است و احتمال وقوع حادثه 

را معین می کند.

13ـ2ـ1. کارگزار بیمه
شـخص حقیقـی یـا حقوقـی اسـت کـه به عنـوان واسـطه میـان بیمه گـذار )که 
می توانـد هـر شـخص حقیقـی یـا حقوقـی اعـم از تجـاری و سـازمانی باشـد( و 
بیمه گـر عمـل می کنـد. کارگـزاران بیمـه بـا در اختیـار قـراردادن دانش خـود در 
صنعـت بیمه بـه بیمه گـذاران کمک می کننـد تا مناسـب ترین نـوع بیمه نامه را 
انتخـاب و خـود را نسـبت به مخاطـرات احتمالی تحت پوشـش قرار دهنـد.3 در 

واقـع کارگـزار بیمـه متخصـص بیمه و مدیریت ریسـک اسـت.4 

1-www.dhs.gov/publication/cybersecurity-insurance

2- Insurance Probability: Comparison & Analysis of Consumer Psychology and 
Pricing Strategy in U.S. and China, Wenjun Dong, Wanyue Zhang, 2011, p3

3-www.prospects.ac.uk/insurance_broker_job_description.htm

4-http://understandinsurance.com.au/insurance-brokers
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14ـ2ـ1. بیمه غرامت حرفه ای
نوعی از بیمه است که شاغلین حرفه ای مانند حسابداران، حقوقدانان و امثالهم را در 
موارد بی مباالتی و بی احتیاطی های شغلی بیمه می کند. این نوع بیمه ها از آنجایی که 
حمایت هایی را به عمل می آورند که در بیمه های مسئولیت عمومی وجود ندارد، حائز 
اهمیت است چراکه در بیمه نامه های اخیر خسارت هایی که در اثر بی دقتی یا عدم 
انجام صحیح وظایف خاص شغلی ایجاد می شود، پوشش نمی دهد. عنوان بیمه ها 
در این قسم از بیمه ممکن است بر حسب حرفه موضوع بیمه متفاوت باشد مثال 
بیمه موسوم به mal practice insurance مخصوص حرفه پزشکی دارویی است.1 

3ـ 1. مفهوم ریسک در فضای مجازی و انواع آن

مخاطره فضای مجازی یعنی احتمال صدمه دیدن و تحمل خسارت و ضرر به دلیل 
در معرض بودن یک عامل الکترونیکی که می تواند منجر به ایجاد آثار سوء بر یک 
کسب و کار شود2 یا در معنایی عام تر مخاطره فضای مجازی عبارت است از مخاطره 
مربوط به فعالیت های اینترنتی آنالین، تجارت الکترونیک، سیستم های الکترونیکی و 

شبکه های فناوری و همچنین ذخیره اطالعات شخصی است.3  

گرچه مخاطرات در فضای مجازی، بسته به نوع فعالیت متفاوت است اما آنچه اصوالً 
ریسک به معنای واقعی خوانده می شود و شرکت های بزرگ تجاری درصددند تا خود 

را از آن مصون دارند، اصوالً شامل موارد زیر است:

1. هک4: منظور هک شدن اطالعات شخصی توسط هکر هاست. هک می تواند 
موجب تضعیف میزان محرمانگی سازمانی یک شرکت شود که خود باعث پایین 
آمدن اعتبار آن شرکت خواهد بود چراکه هک ممکن است عملکرد یک شرکت 
نسبت به امنیت داده ها و ازدست دادن اطالعات محرمانه را در معرض قضاوت عموم 

1-www.investopedia.com/terms/p/professional-liability-insurance.asp

2- how to protect your business in the digital age, Mark Greisiger, business 
insurance white paper, 2010 Crain communications inc. p3

3- Insurance cyber risk, Tine Olson, Willis, 2013, p6

4- Hacking
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قرار دهد.1 

2. حمله عدم سرویس دهی2: در حمالت عدم سرویس دهی )DOS( از یک کامپیوتر 
یا ارتباط اینترنتی برای پرکار کردن3 پهنای باند و منابع سرور مبدأ استفاده می شود 
که در نتیجه آن سرور توان ارایه خدمات نداشته و اصطالحاً مشغول می گردد.4 
بنابراین، حمله قطع یا اخالل در خدمات، به معنای حمله یک یا چندین شخص از 
طریق ارسال میزان بسیار زیادی از داده های الکترونیکی به سامانه رایانه ای به منظور 
کاستن از ظرفیت آن می باشد که در نتیجه افراد ُمجاز نتوانند برای امور قانونی خود 
به سامانه دسترسی پیدا کرده و به مبادله اطالعات بپردازند. در صورتی که پرشدن 
ظرفیت سامانه به این دلیل باشد که ظرفیت آن متناسب با حجم اطالعاتی وارده 

نیست؛ پوشش بیمه ای شامل چنین موردی نمی شود.

3. اخاذی اطالعاتی5: به طور کلی اخاذی در فضای مجازی هنگامی اتفاق می افتد که 
که شخصی از طریق اینترنت دیگری را تهدید به برآورده کردن مطالبات خود می کند 
مانند دادن مبلغی پول، تحویل کاالیی مشخص یا انجام کاری خاص، تهدید می تواند 

طیفی از صدمه زدن به شخص، آبروی او و یا اموال وی باشد.6  

4. خطای نیروی انسانی7: با وجود تمام تالش هایی که شرکت های تجاری برای مقابله 
با امنیت داده به عمل می آورند باز هم خطای انسانی یکی از مهمترین مخاطرات 
فضای مجازی است. طبق گزارش8 شرکت IBM از موارد نقض امنیت داده ای آن 

شرکت در سال 2013 خطای انسانی در نود و پنج درصد موارد دخیل بوده است!

5. نقـص ناشـی از نرم افـزار: شـرکت ها اصوالً بـرای به کارگیـری فعالیت های خود 

1- Symantec Corporation, Internet Security Threat Report 2014 :: Volume 19

2- Denial of service attacks

3- Overloading

4-for more information, See: www.incapsula.com/ddos/ddos-attacks/deni-
al-of-service.html

5- Information extortion/Cyber extortion.

6- http://definitions.uslegal.com/c/cyberextortion/

7- Human error.

8- IBM Security Services 2014 Cyber Security Intelligence Index, Analysis of 
cyber attack and incident data from IBM’s worldwide security operations.



20

از نرم افزارهـای رایانـه ای فراوانـی اسـتفاده می کنند که گاهی عدم بازدهی مناسـب 
ایـن برنامه هـای رایانه ای ممکن اسـت منجر به ایجاد خسـارت شـود.

6. نقـض داده1: نقـض داده حادثـه ای اسـت کـه در اثـر آن اطالعـات محرمانـه، 
محافظت شـده و سـری به طور پنهانی بدون مجوز وارسـی شـده، دزدیده شـده و یا 

مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.2 

7. انتقـال ویـروس: ایجـاد اختـالل در سیسـتم های خدمات رسـان از طریـق انواع 
ویروس هـا، کرم هـا و ترجان هـا ممکـن اسـت.

8. حالـت عـدم فعالیت شـبکه3 : این اصطالح زمانی به کار می رود که سیسـتمی 
بـرای مـدت به خصوصـی قادر بـه ارایه خدمـات نباشـد. ایجاد چنیـن وضعیتی 
بـرای سیسـتم های خدمات رسـان بـه سـایر مراکـز فعـال ماننـد نیروگاه هـای 
هسـته ای، بانکهـا و سـایر مؤسسـات مالی موجـب اختـالل در انجام امـور اصلی 

آنهـا خواهد شـد و بعضـاً عواقـب ناگواری درپی داشـته اسـت.4 

9. از بین رفتن فیزیکی سیستم5: فعالیت در محیط مجازی نیازمند سیستم فناوری 
اطالعات است که از تجهیزات عینی متعددی تشکیل شده است. صدمه به این 
تجهیزات می تواند در اثر هر عامل بیرونی به وقوع بپیوندد؛ از آتش سوزی گرفته تا 

تغییرات دمای اتاق سرور و حتی سیل یا نوسانات الکتریکی.6

10. سایر مخاطرات که در قالب بیمه نامه ها بدان مفصاٌل پرداخته خواهد شد.

1-Data Breach.

2- http://searchsecurity.techtarget.com/definition/data-breach , Margaret 
Rouse, first published in May 2010

3- Network downtime

4- for more info see http://www.titanpower.com/blog/damage-caused-down-
time/, The Damage Caused by Downtime, Posted on December 1, 2013 by 
titan power.

5- Physical loss of system.

6- Cyber risks explained, what they are, what they could cost and how to pro-
tect against them, Marsh Ltd, 2011.
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هسـته ای، بانکهـا و سـایر مؤسسـات مالی موجـب اختـالل در انجام امـور اصلی 

آنهـا خواهد شـد و بعضـاً عواقـب ناگواری درپی داشـته اسـت.4 

9. از بین رفتن فیزیکی سیستم5: فعالیت در محیط مجازی نیازمند سیستم فناوری 
اطالعات است که از تجهیزات عینی متعددی تشکیل شده است. صدمه به این 
تجهیزات می تواند در اثر هر عامل بیرونی به وقوع بپیوندد؛ از آتش سوزی گرفته تا 

تغییرات دمای اتاق سرور و حتی سیل یا نوسانات الکتریکی.6

10. سایر مخاطرات که در قالب بیمه نامه ها بدان مفصاٌل پرداخته خواهد شد.

1-Data Breach.

2- http://searchsecurity.techtarget.com/definition/data-breach , Margaret 
Rouse, first published in May 2010

3- Network downtime

4- for more info see http://www.titanpower.com/blog/damage-caused-down-
time/, The Damage Caused by Downtime, Posted on December 1, 2013 by 
titan power.

5- Physical loss of system.

6- Cyber risks explained, what they are, what they could cost and how to pro-
tect against them, Marsh Ltd, 2011.

4ـ 1. مبانی بیمه فضای مجازی  

بیمه فضای مجازی به دلیل ضرورت های خاصی که وجود داشته، در طول زمان شکل 
گرفته و تکوین یافته است. در این مبحث، به ترتیب تکوین بیمه فضای مجازی )گفتار 
اول(، متقاضیان بیمه تجارت الکترونیکی و فضای مجازی )گفتار دوم(، ضرورت ایمنی 
فضای مجازی )گفتار سوم( و ابعاد تجاری بیمه های فضای مجازی )گفتار چهارم( مورد 

بررسی قرار می گیرد.

1ـ4ـ1. تکوین بیمه فضای مجازی
تقریباً در اوایل سال های قرن 21 که صنعت اینترنت به تازگی توسعه پیدا کرده بود 
برخی بیمه گران اقدام به ارایه خدماتی کردند که زیان های مالی ناشی از نقض داده 
را پوشش می داد. این در حالی بود که بسیاری از فعاالن تجاری1 به تازگی به قابلیت 
اقتصادی اینترنت پی برده بودند و بیمه گران هم بیشتر به دنبال بیمه شرکت های 

اینترنتی بزرگی2 چون یاهو، ای بای، آمازون و گوگل بودند.

اولین بیمه نامه های فضای مجازی حول موضوع جرایم این فضا شکل گرفتند و به طور 
کلی ابتدا بیمه های فضای مجازی مربوط به بیمه اموال و مسئولیت بودند3 ؛ دو مدل 
بیمه ای که تا به آن لحظه نیز بیشترین انواع بیمه ها را به خود اختصاص داده بودند. 
بیمه مسئولیت در فضای مجازی ابتدا هزینه ها و مسئولیتهای ناشی از نقض امنیت 
سیستم های رایانه ای بیمه گذار را پوشش می دادند و بیمه نامه های اموال نیز ایجاد 
اختالل در کسب و کار و ازبین رفتن اموال اطالعاتی4 در اثر نقض داده را تحت پوشش 
خود درآورده بودند. بیمه های اموال همچنین دربردارنده بیمه های شخص اول شامل 
مقابله با هکرها، اخاذی اطالعاتی و مدیریت بحران نیز بودند.5 در همان ابتدا یکی از 
مهمترین چالش های بیمه ضرورت تفهیم مخاطبان بیمه فضای مجازی به لزوم تحت 

پوشش قرار گرفتن بوده است. 

1- Such as Brick and Mortar

2- این رشکت ها معروف به big dotcom companies بودند.

3- Cyber Insurance: An Efficient Way to Manage Security and Privacy Risk in 
the Cloud?, InfoLawGroup LLP , 2012

4- Data asset loss

5- A brief history of Cyber Insurance Cover, Geoff Stanbridge, 2012
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رفته رفته با وضع قوانین ایالتی در امریکا و توسعه آن در سطح جهان که مشارکت 
هرچه بیشتر شرکت ها را در گزارش هرگونه نقض داده در فضای مجازی ایجاب 
می کرد1و همچنین لزوم مقابله هرچه بیشتر با جرایم سازمان یافته سایبری، بیمه های 
فضای مجازی به یکی از مهمترین ملزومات فعالیت در فضای مجازی تبدیل شد. 
بر اساس امروزه درآمد سالیانه حاصل از بیمه فضای مجازی بالغ بر یک میلیارد تا 

دو میلیارد دالر است که می تواند به دوبرابر رقم مذکور در سال های آینده برسد.2 

2ـ4ـ1. متقاضیان بیمه تجارت الکترونیکی و فضای مجازی
شرکت ها و مؤسسات و افرادی که با فناوری اطالعات سر و کار دارند و از آن جهت 
پیشبرد امور تجاری و اداری و روزانه )شخصی( خود بهره می برند، متقاضیان بیمه 
فضای مجازی و تجارت الکترونیکی هستند. با توجه به حجم روزافزون مبادالت و 
فعالیت ها در فضای مجازی امروزه یکی از مهمترین خدمات بیمه ای، بیمه های فضای 
مجازی و تجارت الکترونیکی هستند که روز به روز در حال توسعه می باشند. طبق یک 
گزارش در سال 2010 از هر ده مورد شرکت مورد بررسی این گزارش، چهارتای آنها 
از بیمه نامه هایی استفاده می کردند که آنها را در مقابل خطرات ناشی از از بین رفتن 
اطالعات پوشش دهد.3 همچنین براساس نظرسنجی صورت گرفته تحت حمایت 
شرکت زوریخ که از ارایه دهندگان خدمات بیمه ای در فضای مجازی است؛ یک سوم 
سازمان های مربوطه تحت برنامه راهبردی خود اقدام به خرید بیمه های مسئولیت 
در فضای مجازی کرده اند. حتی به دلیل رشد و گسترش ثبت و ضبط الکترونیکی 
اسناد و مراودات الکترونیکی، برخی از بیمارستانها و سایر مراکز درمانی و شرکت های 
داروسازی، داده های خود مربوط به کارکنان، بیماران، داده های تحقیقاتی و داده های 
سری را برای مقابله با مخاطرات و مسئولیت های محیط مجازی بیمه می کنند.4 
بانکها و مؤسسات مالی از دیگر متقاضیان بیمه های مجازی هستند زیرا اکثر مبادالت 

1- http://www.sb-1386.com/

2- http://www.informationweek.com/government/cybersecurity/cyber-securi-
ty-insurance-market/d/d-id/1204578

3- PwC’s Global State of Information Security Survey in 2010, Incentives and 
barriers of the cyber insurance market in Europe, ENISA, 2012, p 16.

4- Healthcare report, Protecting Hospitals and Healthcare Operations from 
Cyber Liability 2011, Victor O. Schinnerer & Company, Inc.
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بانکی و امور بانک ها از طریق سیستم های کامپیوتری و نرم افزار هاست. مؤسسات 
حقوقی که به ارایه خدمات مشاوره و حقوقی می پردازند نیز رفته رفته خود را مجبور 
به استفاده از بیمه های فضای مجازی می بینند. شرکت های فناوری نیز که خود به 
ارایه خدمات نرم افزاری و سرویس دهی اینترنتی مشغولند از دیگر متقاضیان بیمه 

فضای مجازی هستند.1

3ـ4ـ1. ضرورت ایمنی فضای مجازی
و  اجرا  عرصه  در  سیاست گذاری  اولویت  امروزه  مجازی  فضای  امنیت  تأمین 
قانون گذاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است؛ چرا که توسعه روزافزون 
فضای مجازی همان طور که از طرفی زمینه رشد اقتصادی و تجارت جهانی را فراهم 
ساخته، زمینـه های ارتکاب جرایم و تهدیدات امنیتی را درپی داشتـه است. امروزه 
منافع صنعت، تکنولوژی و دولت ها در تأمیـن امنیت برای مبادالت الکترونیکی و 
فعالیت های مختلفی است که عمدتاً اقتصادی بوده و در فضای مجازی کاربران و 
مؤسسات مالی اقتصادی بدان مشغولند و رفته رفته فعاالن تجاری و دولت ها در این 
عرضه هماهنگ تر عمل می کنند. دولت ها برای رشـد و رونق اقتصادی، بهره وری و 
تأمین امنیت ملی نیازمند زیرساختهای جهانی دیجیتالی امن هستند و شرکت های 
تکنولوژیک درصدد فراهم ساختن حفاظـت کافی در سیستـم ها و محصوالت خود 

می باشند.2

در این میان برای عملکرد بهتر دولت ها در سیاست گذاری ها و همچنین حرکت 
هرچه بهینه تر مؤسسات تجاری فعال در فضای مجازی اصولی چند در رابطه با 

امنیت فضای مجازی پیشنهاد شده است از جمله:3

1- اقدام برای بهبود امنیت فضای مجازی بایستی در جهت بهترشدن وضع 
مشارکتهای خصوصی-دولتی و برمبنای منابع تخصیصی و نوآوری های موجود 

1- www.chubb.com/businesses/cci/chubb16564.html

2- The IT Industry’s Cyber security Principles for Industry and Government, 
information technology industry council , 2011, p 5

3- The Truman|CNP Cyberspace & Security Program, Matthew Rhoades, Direc-
tor, Cyberspace & Security Program Truman National Security Project & Center 
for National Policy, p 1-4. http://trumanproject.org/
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باشد. بیش از ده سال است که صنعت تکنولوژی با همکاری دولت ها توانسته 
ابتکارات، منابع کافی و هدایتگری متناسبی در همه ابعاد امنیت فضای مجازی 
فراهم سازد. به عبارت دیگر تالش برای مهیاساختن فضای مجازی امن وقتی 
مؤثرتر است که برمبنای نوآوری های روز باشد و به مسئله سرمایه گذاری و 

مشارکت ها )خصوصیـ  دولتی( توجه ویژه کند.

2-  اقدام برای بهبود امنیت فضای مجازی بایستی با توجه به خصیصه جهانی، 
متصل و بدون مرز فضای مجازی باشد. فضای مجازی محلی فرای صالحیت و 
قلمرو دولت خاصی است و فارغ از مرزهای جغرافیایی موجود تعبیر می شود و 
فعاالن فضای مجازی یعنی مصرف کنندگان، مؤسسات مالی، دولت ها، مالکان و 

ارایه دهندگان زیرساخت ها به دنبال فعالیت مداوِم امن در فضای مجازی اند.

تأمیـن امنیت فضای مجازی بایسـتی مطابق بـا آخرین مخاطرات فضـای مجازی، 
فنـاوری و الگوهای تجاری باشـند و مبتنی بر مدیریت خطـر1 صورت گیرد. عرصه 
فنـاوری و تکنولـوژی بـه سـرعت در حال تغییر و پیشـرفت اسـت و شـرکت های 
بزرگ با سـرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسـعه2 سـرمایه گذاری جهت رسـیدن 
بـه تکنولـوژی جدیدتر( نیـاز مبرمی برای وجود عوامل امنیتی متناسـب بـا آن در 
فضـای مجـازی پیـدا می کنند و بایسـتی دقت نمود کـه تأمین امنیـت در فضای 
مجـازی بـرای ایـن مقصود اسـت که یک سـازمان یا به طـور کلی کاربـر فعال در 
آن به درسـتی توانایی تخمین مخاطرات در این محیط را داشـته باشـند و با دقت 
بیشـتری برنامه ریـزی کننـد. برای این مهم اسـت که امـروزه مراکز سـی.آی.او3 به 
ارایـه تجزیـه و تحلیل هایـی در رابطه بـا دنیای تکنولـوژی و چگونگـی به کارگیری 
فنـاوری بـرای نیـل بـه اهداف اقتصـادی فعالیـت می کننـد و مأموران موسـوم به 
سـی.آی.اس.او4 کـه مسـئول تضمیـن حمایـت امـوال اطالعاتـی5 و فنـاوری یـک 
مؤسسـه می باشـند تـا حـد امـکان مخاطراتی که فنـاوری اطالعـات بـا آن مواجه 

1- Risk Management.

2- Resarch & development (R&D).

3- www.cio.com

4- Chief Information Security Office

5- information Assets
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هسـتند را کاهش دهند.1 

حفاظت از فضای مجازی مسئولیت مشترک است. هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند 
تأمین فضای مجازی را تضمین کند حتی اگر دولت باشد یا مرکز قدرتمند اینترنتی 
چراکه فضای مجازی فرای مرزهای جغرافیایی تعریف می شود و امنیت فضای مجازی 

نیازمند هماهنگی و تعاون میان نهادهای دولتی، فدرال، منطقه ای و خصوصی است.2

تأمین امنیت فضای مجازی به معنای حفظ حریم خصوصی است. در واقع به حمایت 
از افراد، شرکت ها و دولت ها نسبت به نفوذ غیرمجاز به محیط مجازی اختصاصی 
آنها می انجامد و این تصور غلطی است که تأمین امنیت بیشتر به مراتب منجر به 

کاهش میزان حریم شخصی می شود یا بالعکس.

4ـ4ـ1. ابعاد تجاری بیمه های فضای مجازی
پوششـی کـه امـروزه بـرای مخاطـرات فضـای مجـازی به وسـیله بیمه نامه هـای 
مختلـف فضـای مجـازی مهیـا شـده اسـت نسـبت بـه دو تـا پنـج سـال اخیر 
افزایش چشـمگیری داشـته اسـت. حق بیمه هـای پرداختی در بـازار ایاالت متحده 
امریـکا بالـغ بـر پانصد میلیـون دالر تخمین زده شـده اسـت؛ این حجـم درآمدی 
خـود بـه توسـعه بیمه در فضـای مجـازی کمک می کنـد. در برخـی اتحادیه های 
تجـاری نیـز طرح های عملیاتی برای شـرکت های عضـو دربردارنـده بیمه نامه های 
استاندارد شـده دارای بند پوشش بیمه ای در فضای مجازی است، همچنین بایستی 
دقـت نمـود کـه امروزه بیمه فضـای مجازی خـود به عنوان فرصت مناسـبی برای 
بیمه گـذاران تلقـی می شـود چرا که هـم درآمد خوبـی عاید شـرکت های بیمه گر 
می کنـد و زمینـه مسـاعدی جهـت توسـعه محصول به حسـاب می آیـد. گرچه 
هنـوز محاسـبه هزینه ها برای پوشـش بیمه با وجـود درنظرگرفتـن عوامل متعدد 
مانند بخش کسـب و کار بیمه گـذار، تعداد رکوردی که به وسـیله سـازمان مربوطه 

حفـظ می شـود و... دغدغـه بیمه گران اسـت.3  

1- Managing the Risks of Cyberspace, Steve Durbin, commentary on www.
cioinsight.com, posted on 2013

2- Cyber First Principles, Matthew Rhoades, Truman National Security Project 
& Center for National Policy, 2014, p 3

3- Airmic Review of Recent Developments in the Cyber, p 11, 2013
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بـر اسـاس گـزارش بترلـی1 در سـال 2013 در بـاب بـازار بیمه فضای مجـازی بر، 
بـازار در ایـن حوزه رو به گسـترش اسـت به خصوص در بخش مراقبت سـالمت 
و بخش هـای کوچـک و متوسـط مقیاس تجاری که شـامل بنگاه ها و شـرکت های 
تجـاری کوچـک می شـود.2 همه بیمه گران به رشـد حـق بیمه ها اذعان داشـته اند 
و اکثـراً مقـدار ایـن افزایـش را بیـن 10 الـی 25 درصـد و برخی میـان 25 الی 50 
درصـد گـزارش کرده انـد.3 گرچـه افزایش صـد درصدی توسـط برخـی بیمه گران 

نیز گزارش شـده اسـت! 

در ایـن گـزارش احتمـال افزایـش حـق بیمه ها پیش بینی شـده اسـت کـه در اثر 
گسـترش روزافـزون نقـض داده هـا و حساسـیت افـکار عمومی نسـبت بـه لزوم 
حفاظـت از حریم شـخصی اسـت کـه تبعاً منجر بـه افزایش مبالـغ پراختی برای 
جبـران خسـارت می گـردد. آنچـه بیـش از هر چیـز وضعیت ایـن بـازار را مبهم 
می کنـد ریسـک جمعـی4 اسـت کـه میـل بیمه گـران اتکایـی بـه بیمـه فضای 

مجـازی را کاهش داده اسـت.

5ـ 1. انواع بیمه های فضای مجازی

این بیمه ها را می توان هم از نظر کارکردهایی که ارایه می دهند و بر اساس موضوع 
تقسیم نمود مانند بیمه های تجارت الکترونیک، بیمه رسانه، بیمه های مالکیت فکری 
و...، هم می توان بر مبنای اشخاص تحت پوشش به انواع بیمه های شخص اول و 

بیمه های شخص ثالث تقسیم نمود.

1ـ5ـ1. تقسیم بر مبنای شخص اول و شخص ثالث
به طـور کلـی منظور از بیمه های شـخص اول کلیـه بیمه هایی اسـت که موضوع 

1- Betterley.

2- Cyber/Privacy Insurance Market Survey,The Betterley Report, June 2013, p 4

3- Ibid, p. 5

Accumulation risk -4  این حالت وقتی به وجود می آید که همان عامل خسارت، به بیمه گذاران متعدد 

خسارت وارد آورد که این باعث افزایش ناگهانی میزان جربان خسارت درخواستی خواهد بود.
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آن هـا شـخص بیمه گـذار و امـوال او می باشـد.1 یـا به عبارت دیگر شـخص برای 
حفاظـت خود از هرگونه خسـارتی که مسـتقیماً بـه او وارد می گـردد، خود را بیمه 
می کنـد. مانند خسـارتی که ممکن اسـت در اثـر ویروس های اینترنتـی به یکی از 
تأسیسـات الکترونیکی شـرکتی تجـاری وارد آید. بیمه های شـخص ثالث هرگونه 
خسـارتی را که ممکن اسـت شـخصی بـه دیگـری وارد کند، بیمـه می کند. مانند 
نقـض حـق محرمانه بـودن داده های دیگـری یا افشـای اطالعـات محرمانه متعلق 

بـه دیگری که در شـبکه موجود اسـت.2

1ـ1ـ5ـ1. انواع بیمه های پوشش شخص اول  

در این بند به کلیه بیمه نامه هایی که مخاطرات شخص اول در فضای مجازی را 
پوشش می دهند، می پردازیم: 3

 یک. بیمه مخاطرات اموال الکترونیکی 
ورود خسـارت بـه امـوال الکترونیکـی4 یـا برنامه هـای نرم افزاری خطری اسـت که 
امـروزه هـر تجارتـی در فضـای مجـازی را تهدیـد می کنـد، ایـن نـوع از بیمه هـا 
معمـوالً هزینه هایـی را پوشـش می دهد که بیمه گـذار برای موضـوع بیمه صرف 

کـرده تـا آن را بـه وضعیت پیش از خسـارت برسـاند.

نقض امنیت داده می تواند خسـارت های مختلفی را درپی داشـته باشـد. همچنین، 
عامـل یـا مسـئول زیان امـکان دارد متعهـد به جبران انـواع مختلفی از خسـارت 
گـردد که حسـب مـورد پیش آمده یا مطرح می شـوند. خسـارت مالی، خسـارت 
بـه خرده فروشـی، خسـارت جانـی، خسـارت بـه خدمات، خسـارت به مشـتریان، 
زیان هـای صنعتـی، عمومـی و رسـانه، فنـاوری، حمل و نقـل، ارتباطـات، آمـوزش و 
داوریـی از جملـه ایـن موارد هسـتند. این خسـارت ها ممکن اسـت از بی احتیاطی 

1- http://www.irmi.com/online/insurance-glossary/terms/f/first-party-insur-
ance.aspx

2- Third-Party vs. First-Party Cyber Risk Insurance: Protect Your IT Firm Right, 
Brenna, 2013.

3- according to: Airmic Review of Recent Developments in the Cyber, p 7, 2013

4- Digital assets
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)39 درصـد(، افعـال مجرمانـه یـا مغرضانه )37 درصد( یا مشـکل در سـامانه )24 
درصد( ناشـی شوند.

به هر حال، درپیش گرفتن »بیمه فضای مجازی« به عنوان یکی از رویکردهای اصلی 
سازمان و نهادینه کردن آن در حد مدیران عالی، یکی از رویکردهای ضروری برای 
مدیریت پایدار سازمان و پیشگیری از تحمیل همه خسارت ها به آن و وسیله ای برای 

انتقال ریسک به بیمه گر محسوب می شود.

 دو. اختالل در کسب و کار
این گونـه حـوادث بیشـتر موجب زیان های عدم النفعی می شـود یـا باعث افزایش 
هزینه هـای عملکرد شـرکت تجـاری و هزینه هـای ناشـی از اقدامات انجـام گرفته 

جهت کاهش خسـارت.

 سه. اخاذی سایبری
این نوع از بیمه ها اصوالً آن دسته از اخاذی هایی را دربرمی گیرد که شامل هرگونه 
تهدید در فضای مجازی برای به دست آوردن پول است مانند تهدید به صدمه زدن به 

شبکه، محدودکردن شبکه یا انتشار اطالعات برگرفته از شبکه.
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 چهار. خسارت به اعتبار تجاری 
خسـارت بـه اعتبـار تجـاری1 کلیـه زیان های به امـوال معنـوی، ضـرر درآمدی و 
ازدسـت دادن مشـتری )بـازار( یـا افزایـش هزینـه عملکـرد را دربرمی گیـرد. نقض 
حفاظـت داده ای و به دنبـال آن گـزارش اطالعـات به دسـت آمـده ناشـی از ایـن 
نقـض )هرچنـد اطالعات غلـط(، متداول ترین نوع افعالی اسـت که تحت پوشـش 

قـرار گرفتـن این نـوع بیمـه را ایجـاب می کند.

 پنج. دزدی پول و اموال تجاری
ازدست دادن مستقیم پول و اختاللی که در پی آن در تجارت ایجاد می شود و ممکن 
است ناشی از دزدیده شدن تجهیزات کامپیوتری باشد یا دزدی الکترونیکی صندوق 

مالی یا پول از طریق هک و سایر جرایم فضای مجازی.

2ـ1ـ5ـ1. انواع بیمه های پوشش شخص ثالث

بیمه نامه های متنوعی وجود دارند که مخاطرات شخص ثالث را تحت شرایطی بیمه 
می کنند، در اینجا مختصراً به عمده این مخاطرات و بیمه نامه ها می پردازیم:2

 یک. نقض امنیت و محرمانگی
بیمه نامه های تعبیه شده برای این بخش به طور عمده هزینه های ناشی از بازرسی، دفاع 

)از اطالعات و سیستم( و جبران خسارات مدنی را دربرمی گیرد.

 دو. مسئولیت رسانه ای
خسارات و هزینه هایی که در اثر افترا، نقض محرمانگی، بی مباالتی در انتشار هرگونه 
محتوایی در قالب الکترونیکی یا رسانه ای و تجاوز به حقوق مربوط به مالکیت فکری 

شخص ثالث را دربرمی گیرد.

 سه. تلف داده شخص ثالث
مسـئولیت در قبـال ازبین بردن و غیرقابل اسـتفاده کـردن داده های شـخص ثالث 

1- Reputational damage.

2- According to: Airmic Review of Recent Developments in the Cyber, p 9, 2013
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ماننـد اطالعـات مربوط به پرداخت خسـارت به مشـتریان برای عدم اجـازه ورود،1  
عـدم کارکرد نرم افزاری و سیسـتم امنیتـی و.... 

 چهار. هزینه های آگهی به مشتری
عبارت است از هزینه های قانونی، پستی و تبلیغاتی در مواردی که قانوناً یا با لحاظ 

شرایط و اوضاع و احوال باید پرداخت گردد.

 پنج. مسئولیت در قبال شخص ثالث به دلیل ارسال ایمیل یا پیامک
در صورتی که ایمیل یا پیامک حاوی ویروس یا محتوای غیراخالقی باشد، حسب مورد 
می تواند مسئولیت فرستنده یا رسا )واسطه( را درپی داشته باشد. این مسئولیت را 

در صورتی که ناشی از فعل عامدانه نباشد، می توان تحت پوشش بیمه قرار داد.

 شش. بیمه رسانه 
بیمه نامه هـای مسـئولیت رسـانه ای به عنـوان یکـی از بیمه هـای معمـول فضای 
مجـازی بـرای پوشـش بیمـه ای هتـک حرمـت )توهیـن، افتـرا( نقـض حریـم 
خصوصـی، تصاحـب بـدون مجوز نـام متعلق به دیگـری و نقض حقـوق مالکیت 
فکـری بـه دلیل پخـش محتـوای متعلق به دیگـری بـه کار می روند. بیمه رسـانه 
می توانـد شـامل پایـگاه اینترنتی نیز باشـد. شـرکت های بیمـه فعـال در این گروه 
اغلـب مـواردی را کـه به دلیـل خطای رایانه ای یـا بی مباالتی نیروی انسـانی اتفاق 
می افتـد، به عنوان موارد اسـتثنایی محسـوب داشـته، تحت پوشـش بیمـه ای قرار 

نمی دهنـد یـا حق بیمـه مضاعفـی را بـرای چنین مـواردی مطالبـه می کنند. 

بیمـه مسـئولیت رسـانه بیمه گـذار را درمقابـل مشـکالت مرتبـط با گـردآوری و 
ردوبـدل کـردن اطالعـات پوشـش می دهد. موضوع بیمه رسـانه، پوشـش بیمه ای 
بـرای ادعـای افتـرا و نقض حریم خصوصی اسـت و امکان دارد مسـایل مربوط به 
نقـض حـق بـر اثر و عالمت تجـاری2 را نیز تحت پوشـش قرار دهـد. این بیمه را 

می تـوان بیمـه ارتباطات نیـز نامید. 

1- denial of access.

2- Copyright & Tradmark.
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الف. موضوع بیمه رسانه  
موارد زیر ازجمله موضوعاتی هستندکه می توانند به موجب بیمه رسانه تحت پوشش 

قرار گیرند: 

1. افترا/تهمت
اگر از سوی بیمه گذار اطالعات غلطی برای دیگران ارسال شده و درنتیجه آن به 
شخصیت یا کسب و کار دیگری خسارت وارد شده باشد، احتمال طرح دعوای تهمت، 

افترا یا موارد مشابه علیه فرستنده اطالعات وجود دارد. 

2. بدگویی از محصول
محتوای عرضه شده ممکن است مشتمل بر بدگویی )توصیف نادرست غیرواقعی( از 

محصول متعلق به دیگری باشد. 

3. توهین
انتشار اخبار و اطالعات یا پخش )تلویزیونی، رادیویی، ماهواره ای( آنها ممکن است 
منجر به توهین و خسارت به شخص حقیقی )همچون کاهش اعتبار یا خسارت 

معنوی( اتحادیه یا فعالیت تجاری شده باشد. 

4. تعدی به حقوق
تعدی یا تجاوز خصوصی یا شهرت )وجهه عمومی( یک شخص که شامل مزاحمت، 
عرضه حقایق خصوصی به عموم مردم، شهرت غیرموجه یاغیر قانونی، ارایه اطالعات 
مزوّرانه، استفاده بدون مجوز از نام دیگری یا سوء استفاده از شباهت عنوان به قصد 
بردن سود می شود. صرف نظر از این که این مسایل درقانون مشمول عنوان مجرمانه 
باشد یا نه، مسئولیت مدنی )خسارات( ناشی از این موضوعات را می توان تحت 

پوشش بیمه ای قرار داد. 

ب. تقسیم بندی کلی مخاطبان بیمه رسانه
هر مؤسسه ای که اقدام به توزیع و انتشار اطالعات به عموم می نماید، صرف نظر از 
وسیله ای که برای این امر به کار می رود )پایگاه اینترنتی، نامه الکترونیکی، روزنامه، 
تلویزیون و ..( در معرض تمام مخاطراتی است که یک ناشر ممکن است با آن روبه رو 

شود. بنابراین بیمه مسئولیت رسانه برای اشخاص و شرایط زیر ضرورت دارد: 
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 ناشران و پخش کنندگان بسته های آموزشی. 

 مواردی که احتمال نقض عالمـت تجاری، آسیب به شخص یا شخصیت 
طرف و رقابت ناعادالنه وجود دارد.  

انتقال الکترونیکی اطالعات. 

مؤسسه تحقیقاتی، نمایشگاهی، تهیه کنندگان مجموعه )سریال( تلویزیونی. 

ارایه دهندگان خدمات نشر الکترونیـکی یا هر اتحادیـه ای که اقدام به تهیه 
بسته های انتشاراتی یا نشر مجدد می نماید. 

ایسـتگاه های رادیـوـ  تلویزیونی، شـرکت های تولید کننـده تصاویر متحرک 
)پویانمـا / انیمیشـن ( و پخش کنندگان کابلـی و ماهواره ای. 

مؤسسات تبلیغاتی. 

ج. دالیل توجیهی بیمه مسئولیت رسانه
صنعت رسانه با توجه به ذات و طبیعتش بسیار پویا است و به صورت دائمی و به 
شکل بسیار سریعی درحال رشد و توسعه است. توسعه اینترنت و فناوری به صورت 
توأمان با حمایت روزافزون از آزادی بیان راه های متفاوت و مرزهای بی پایانی را پیش 

روی دست اندرکاران رسانه قرار داده تا به مخاطبان جهانی دست پیدا کنند. 

سرگرمی های رسانه ای نقش بسیار مهمی را در زندگی هر شخصی بازی می کنند، چه 
خوانده شوند، چه دیده شوند، چه شنیده شوند. از این رو، هرکدام از این ها اگر در سطح 
جهانی عرضه گردد، می تواند شرکت های فعال در عرصه رسانه را از حیث محتویات 

عرضه شده، در معرض خطر شکایت و تعقیب قرار دهد. 

انحصار و توسعه محرک های اصلی تولید ثروت هستندکه به نوبه خود می توانند 
سبب ایجاد شهرت و اعتبار برای اشخاص حقیقی و شرکت ها باشند، که به پشتوانه 
هوش و خالقیت های اشخاص و تولید مالکیت های معنوی منحصر به فرد تضمین 

می شوند. 

با توجه به مباحث مرتبط با حقوق و جایگاه رسانه، می توان فهمید که شرکت های 
رسانه ای در چه محیطی فعالیت می کنند. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که 
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توسعه روزافزون صنعت رسانه می طلبد که سرویس های مدیریت دعاوی و جبران 
خسارت در حوزه مسئولیت های رسانه به صورت تخصصی فعالیت کند. این امر 
موردتوجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و شرکت های بیمه در این کشور ها 

به صورت تخصصی و ویژه در این باب به فعالیت پرداخته اند. 

د. انواع بیمه نامه های رسانه  
شرکت های بازاریابی، تبلیغاتی و ارتباطی: کسب و کار رسانـه ای در حوزه بازاریابی و 

تبلیغات معموالً از طرف بیمه گران در دسته بیمه های متفرقه قرار می گیرند. 

شرکت های تبلیغاتی و بازاریابی آگاه به این قضیه نیستند که مسئولیت های فلج 
کننده بالقوه ای را طی قراردادهای روزانه خود متحمل شوند. به طور مثال اشتباهات 
اصولی یا ادبی سریعاً قابل اصالح و جبران هستند، اما خساراتی که به اعتبار و شهرت 

وارد می شود، به سختی قابل جبران است. 

برخی از این شرکت های بیمه دراین حوزه بیمه نامه هایی برای جبران خسارت های 
ناشی از غفلت و بی مباالتی تحت پوشش بیمه های اول شخص تدارک دیده اند که 
این حق را به بیمه شده می دهند که بدون اینکه شکایت یا دعوایی علیه بیمه شده 
طرح شود، شرکت بیمه خسارت وارده را می پردازد و به این ترتیب به اعتبار و روابط 

تجاری شخص بیمه شده خدشه وارد نمی شود. 

اشخاص )حقیقی و حقوقی( که می توانند تحت پوشش قرار بگیرند: مؤسسات 
تبلیغاتی، شرکت های بازاریابی مستقیم، شرکت های تبلیغـات فروش، مؤسسات 
رسانه های نو )اینترنتی(، مؤسسات مشاوره بازاریابی، مؤسسات تحقیقات علمی در 

بازار داد و ستد و...

کردن  بدنام  افترا،  از  هر شکلی  بگیرد:  قرار  پوشش  مواردی که می تواند تحت 
محصوالت، اعمال مسامحه کارانه، اعمالی که خارج از اختیارات قانونی انجام می شود، 
تعرض به موضوعات محرمانه، نقض مجوز در استفاده از عالئم تجاری، حق کپی رایت 
)شخص ثالث( اشتبـاهات و مسامحه کــاری های کارمندان، جبران خسارت های 

تعیین شده توسط دادگاه، موارد مسئولیت مدنی که دربردارنده موارده باال نباشد.

ناشران: امروزه با توسعه آزادی بیـان محتویات و مطالبـی را که یک ناشر پخش 
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می کند و در اثر آن ممکن است به اعتبار و شهرت افراد خدشه وارد شود محدود به 
ابزارهای سنتی نشر نمی شود. امروزه انتشارهای اینترنتی و یا نشر محتویات از طریق 
سایر ابزارهای ارتباطی مدرن ناشران را در معرض خطرهای متفاوت تر و بزرگتری از 
آنچه که در استفاده از ابزارهای سنتی نشر در معرض آن قرار داشتند، قرار می دهند. 

ناشران چه مطالبی را از طرف خود منتشر کنند و چه از طرف دیگری ممکن است به 
خاطر مسئولیت در پخش این محتویات در دعاوی که علیه او اقامه می شود، مجبور 
به دفاع از خود باشد. مثاًل دعاوی افترا یا ضربه زدن به شهرت و اعتبار یک شخص 
و.... از طریق بیمه نامه هایی که برای این منظور تدارک دیده شده اند، می توان هزینه ها 

و خساراتی که از رهگذر این دعاوی به وجود می آیند را بیمه کرد. 

اشخاصی که می توانند تحت پوشش قرار گیرند: ناشران کتـاب، ناشران روزنامه، 
ناشران مجالت، ناشران اینترنتی و...

تبلیغ و  توزیع،  انتشار، تجدیـد چاپ،  تحقیق،  از:  انتشاراتی عبارتند  فعالیت های 
پروانه گرفتن برای محتویات 

مواردی که می تواند تحت پوشش قرار بگیرند: هر شکلی از افتـرا، بدنام کردن 
محصوالت، اعمال غفلت کارانه، اعمالی که خارج از اختیـارات قانونی انجام می شود، 
تعرض به موضوعات محرمانه، نقض مجوز در استفاده از عالئم تجاری، حق کپی رایت 
)شخص ثالث( اشتباهـات و مسامحـه کاری های کارمنـدان، جبران خسارت های 

تعیین شده توسط دادگاه، موارد مسئولیت مدنی که دربردارنده موارد باال نباشد.

گوینـدگان: گوینـدگان رادیویـی و تلویزیونـی در برنامه هـای زنـده یا مسـتندهای 
تلویزیونـی و برنامه هایـی کـه به صـورت زنـده از اتفاقـات واقعی پخش می شـوند 
بـه دلیـل ایـن کـه دیالوگ های از پیش آماده نیسـتند ممکن اسـت سـخنانی به 
زبـان بیاورنـد کـه افترا علیه اشـخاص محسـوب شـود. بیمه نامه هـای مربوط به 
گوینـدگان خسـارت هایی را کـه از طریـق چنین دعاوی که ممکن اسـت از سـوی 

اشـخاص ثالـث اقامه شـوند را تحت پوشـش قـرار می دهند. 

اشخاصی که می توانند تحت پوشش قرار گیرند: گویندگان رادیویی و تلویزیونی، 
صاحبان وب سایت ها و... .
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مواردی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد: به همان شرحی کــه در قسمت 
فعالیت های انتشاراتی گفته شد.

شرکت های تولید محصوالت چند رسانه ای: چه تجارت مربوط به ساخت برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی باشد چه نشـر آثار یا ساخـت فیلم و یا ترکیبی از این سه، 
شرکت های تولیـد محصوالت چندرسانـه ای ممکن است برای تولیـد هر یک از 

محتویات تخصصی مزبور با مشکالت عدیده ای روبه رو می شود. 

انتشار به روش های سنتی یا آنالین، پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی با ابزارهای 
محصوالت  شرکت های  برنامه نویسی،  شکل  به  محصوالت  ساخت  یا  مختلف 
چند رسانه ای را با چالش های گستـرده ای مبنی بر اینکـه چگونه می توانند برای 
حق نشر و پخش محصوالت خود از صاحبان عالمت های تجاری یا دارندگان حق 
کپی رایت مجوز های الزم را بگیرند و از آن مهمتر اینکه بتوانند از این مجوزها حفاظت 

کنند، روبه رو می سازد. 

بیمه نامه های مربوط به محصوالت چند رسانه ای هزینه ها و خسارات دعاوی را که 
ممکن است بر علیه این شرکت ها بر مبنای نقض مجوزها، نگرفتن مجوزها و یا 
دعاوی مربوط به محتویات محصوالت این شرکت ها از طرف اشخاص ثالث یا 

طرف های قرارداد با این شرکت ها اقامه شود را تحت پوشش قرار می دهند. 

اشخاصی که می توانند تحت پوشش قرار بگیرند: ناشران اینترنتی، تولیدکنندگان 
برنامه های  تهیه کنندگان  رادیویی  برنامه های  تولیدکنندگان  تلویزیونی،  برنامه های 

چندرسانه ای و. ...

مواردی که می توانند تحت پوشش قرار گیرند: به همان شرحی که در قسمت 
فعالیت های انتشاراتی گفته شد.

فعالیت های چند رسانه ای دربردارنده تحقیق، بررسی، جمع آوری، آماده سازی، گردآوری 
و ساخت محتوا، گرفتـن مجوز یا توزیع یا فروش یا اجــاره محتویاتی که شامل 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا دیگر برنامه هایی که مربوط به سایـر رسانه های 

جمعی هستند را دربرمی گیرد. 
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هـ . شرکت های تولید برنامه های تلویزیونی و فیلم ها
مهمترین چالشی که سازندگان فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی از جمله 
سازندگان تبلیغات تجاری ممکن است با آن روبه رو باشند این است که مجوزهای 
الزم یا حداقل، رضایت کسانی را که محتوای فیلم ها به شکلی مربوط به آنها می شود 

را کسب کنند. 

بیمه نامه هایی از طرف شرکت های بیمه برای این مواد درنظرگرفته شده که به وسیله 
آن سازندگان فیلم ها و برنامه ها می توانند مسئولیت خود را در قبال شکایاتی که 

ممکن است از جانب اشخاص مذکور علیه آنها اقامه شود را بیمه کنند. 

فیلم های  قرار گیرند: شرکت های سازنده  اشخاصی که می توانند تحت پوشش 
سینمایی، تبلیغات تجاری، ناشران فیلم ها، سازندگان برنامه های مستند و ... . 

مواردی که تحت پوشش قرار می گیرد: هر شکلی از افترا، بدنام کردن محصوالت، 
اعمال غفلت کارانه اعمالی که خارج از اختیـارات قانونی انجام می شود، تعرض به 
موضوعات محرمانه، نقض مجوز در استفاده از عالئم تجاری، حق کپی رایت )شخص 
ثالث( اشتباهات و مسامحه کاری های کارمندان، جبران خسارت های تعیین شده توسط 

دادگاه، موارد مسئولیت مدنی که دربردارنده موارده باال نباشد.

ناشران فیلم ها: برای ناشران فیلم ها هم بیمه نامه هایی درنظرگرفته شده تا هزینه ها و 
خسارات ناشی از دعاوی که از طرف اشخاص ثالث بر محتویات فیلم هایی که توسط 

ناشران پخش شده را تحت پوشش قرار می دهد. 

اشخاصی که می توانند تحت پوشش قرارگیرند: ناشران فیلم ها. 

و. بیمه مسئولیت رسانه
خساراتی که به طور مثال از طریق تبلیغات یا انتشار آنها در رسانه اینترنت به وجود 
می آید را تحت پوشش قرارمی دهد مانند تعرض به حق کپی رایت از طریق انتشار 

محصول در رسانه یا اینترنت.

 هفت. بیمه مالکیت فکری
این پوشش بیمه ای از بیمه شده و اغلب شخـص حقوقی در برابر ادعاهـایی که 
خواسته آنها حقوق مالکیت فکری، نقض حق بر عالمت تجاری یا حق اختراع است، 
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پشتیبانی می کند. نقض این دسته از حقوق به هنگام اجرای محصوالت عادی تجاری 
یا غیر انتفاعی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی محتمل است و به همین دلیل این 
نوع از بیمه نامه برای پرداخت خساراتی که دادگاه یا نهاد داوری بر علیه بیمه شده 

بدان حکم می نماید و نیز پرداخت هزینه داوری ضرورت دارد. 

امروزه بیمه های مالکیت فکری به شکل های زیر تنظیم می شود:

الف. انواع بیمه مالکیت فکری
از جهت دسته بندی اصلی می توان بیمه مالکیـت فکری را به بیمه های شخص 
اول مالکیت فکری، بیمه های تقلیلی یا هجومی مالکیت فکری و بیمه های دفاعی 

تقسیم بندی کرد که به ترتیب بررسی می شوند.

1. بیمه های شخص اول مالکیت فکری
مـواردی را پوشـش می دهـد کـه درآمدهـای یک شـرکت بـر اثر ضربـه ای که به 
حـق مالکیـت فکـری آنهـا وارد شـده کاهـش می یابـد یـا ازبیـن مـی رود. به طور 
مثـال شـرکتی حـق اختـراع خـود را بـه ثبـت می رسـاند و بـه پشـتوانه این حق 
اختـرا ع محصـوالت خـود را قیمت گـذاری می کند. به وسـیله ایـن قیمت گذاری 
انحصـاری درآمـد زیادی عاید شـرکت می شـود. حال شـرکت دیگـری برعلیه این 
شـرکت بـه خاطر ثبت حق اختـراع اقامه دعـوی می کند و حق اختراع ثبت شـده 
را بی اعتبـار می کنـد و بـه تبـع آن حق قیمت گـذاری انحصـاری را ازبیـن می برد 
کـه ضررهـای هنگفتـی از ایـن راه بـه شـرکت اول وارد می شـود و یا اینکـه بدون 
طـرح دعـوی کاالیـی ماننـد کاالی شـرکت مزبـور تولید کـرده، وارد بـازار می کند 
و باعـث افـت شـدید قیمـت محصوالت انحصـاری شـرکت می شـود و درواقع به 
نوعـی به حـق مالکیت فکری شـرکت مزبور تعـرض می کند. تمامـی این ضررها 

را می تـوان تحـت پوشـش بیمه های اول شـخص قـرار داد.  

2. بیمه های تقلیلی یا هجومی مالکیت فکری
ایـن نـوع بیمه نامه هـا هزینه هـای تقلیلـی را کـه بیمه گـذار در اثـر نقـض حـق 
مالکیـت فکـری خـود علیـه نقض کننـدگان اقامـه می کنـد را پوشـش می دهـد. 
به طـور مثـال برخـی شـرکت های کوچـک رازهـای تجـاری دارند کـه وقتی طرف 
قـرارداد بـا شـرکت های بزرگتر قـرار می گیرند، به منظـور همکاری بیشـتر رازهای 
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تجـاری را در اختیـار شـرکت های بزرگتـر قرار می دهنـد. اگر شـرکت های مزبور از 
ایـن موضـوع سوءاسـتفاده کنند شـرکت های کوچک کـه صاحب رازهـای تجاری 
هسـتند، می تواننـد علیـه آنهـا اقامـه دعـوی کننـد و از آنجایی کـه هزینه طرح 
و تعقیـب چنیـن دعوی سـنگین اسـت و ممکـن اسـت شـرکت های کوچک به 
خاطـر ایـن عامـل بازدارنـده از حـق خود بگذرنـد، می تـوان این هزینه هـا را تحت 

پوشـش قرار داد. 

3. بیمه های دفاعی
از یک شرکت در برابر ادعاهایـی مبنی بر استفاده نادرسـت یا غیرقانونی از حق 
مالکیت فکری دیگران حمایت می کند و هزینـه های دفاع و ضرری که ممکن است 
دراین راستا وارد شود را تحت پوشش قرار می دهد و شرکت حق اختراع خود را به 
ثبت می رساند و به پشتوانه آن شروع به فعالیت می کند. اما همیشه این احتمال 
وجود دارد که بر علیه شرکت، دعوای مرتبط با ثبت اختراع اقامه شود که مستند به 
دالیل قوی نیستند و عمداً برای وقفه درکسب و کار و ضرر زدن به شرکت مزبور طرح 
می شوند و هزینه های دفاع در برابر این دعاوی و خساراتی که ممکن است از این راه 

به شرکت وارد شود را می توان تحت پوشش بیمه قرار داد. 

ب. دالیل توجیهی بیمه مالکیت فکری و آینده آن
شکوفایی تجارت اینترنتی محصول ابتکار و توسعه فرایندها و اقدامات جدید است. از 
این رو، بسیاری از شرکت ها تالش می کنند اولین یا بهترین بوده و محصوالت جدیدی 

را به فروش رسانیده، با ایده نوینی در امر تجارت یا تبلیغات به کارگیرند. 

در دنیای رقابت نداشتن بودجه کافی برای تأمین هزینه های ناگهانی ناشی از طرح 
دعوی یا دفاع در مقابل آن می تواند یک فعال تجارت الکترونیکی را به راحتی به مرز 

ورشکستگی بکشاند. 

به عالوه، در موارد بسیاری مالکیت فکری به عنوان تنها سرمایه اولیه شرکت های 
کوچک محسوب می شود. 

مالکیت فکری نه تنها برای شرکت های بزرگ بسیار مهم است بلکه شرکت های 
کوچک نیز دانش و مهارت هایی را که برای ساخت یا عرضه محصوالت خود به کار 
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می برند به عنوان تنها سرمایه اولیه خود در خطر تعرض رقبای دیگر و شرکت های 
بزرگتر می بینند که ممکن است بدین وسیله به دنبال حذف آنها از عرصه رقابت 

باشند. 

پس تحت حمایت قراردادن مالکیت فکری و بیمه کردن آن می تواند یکی از راه های 
موفقیت و پیروزی در این عرصه خطیر و پر از فراز و نشیب باشد.

در مارس 2012 یک مطالعه تحقیقی توسط سازمان امنیت اقتصادی آمریکا گزارشی 
منتشر کرده مبنی بر این که صنایع مالکیت فکـری به صورت مستقیـم حداقل 
می تواند 27/1 میلیون و به صورت غیرمستقیم 12/9 میلیون فرصت شغلی ایجاد 
کند و همچنین این صنایع بیش از 5 تریلیون دالر از اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهد 

که دربردارنده سهمی بالغ بر35% اقتصاد این کشور است. 

همچنین در کشورهای توسعه یافته در این عرصه مانند آمریکا به وسیله تکنیک های 
جدید و کارآمد ارزیابی ارزش صنایع مالکیت فکری بیمه نامه هایی ایجاد شده که 
می توان آنها را به عنوان وثیقه برای وام هایی که شرکت ها برای گسترش فعالیت های 
خود می گیرند، قرار داد و از این رو ابزارهای جدیدی برای شرکت ها به وجود آمده 
است. گرچه این راه در سیستم حقوقی داخلی ما کارآمد نیست اما در عرصه تجارت 

بین الملل می تواند برای کشور ما بسیار کارآمد باشد. 

همه مطالب گفته شده گویای این است که وجـود چنین بیمه نامه هایی هم برای 
بیمه گذار و هم برای بیمه گر می تواند بسیار پرسود باشـد و حتی تا حدود زیادی 

می تواند یکی از راهکارهای تأمین امنیت اقتصادی باشد.1 

ج. موارد نیاز به بیمه نامه مالکیت فکری  
در صورتی که احتمال یا تهدید به طرح دعوای نقض مالکیت فکری و صنعتی از سوی 
شرکت های تجاری دیگر وجود داشته باشد، بدین نحو که شخص دیگری مدعی شود 
که بیمه گذار مالکیت فکری یا ایده تبلیغاتی متعلق به وی را تصاحب کرده یا نابجا 

به کار برده است، وجود این بیمه نامه مناسب خواهد بود. 

1-السان، مصطفی؛ رضا کالنرتی؛ سیدهادی سجادی، بیمه مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی، 

فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره 32، شماره 1، شماره پیاپی 125، بهار 13۹6، صص ۸4ـ65.
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همچنین ازآنجاکه تمامی مخاطـرت و عواملی که می توانـد موجب نقض حقوق 
مالکیت فکری شوند، مشخص نیستند لذا هر شخص می تواند از طریق خرید این 
بیمه نامه عالمت تجاری یا اختراع خود را درمقابل تعرض دیگــران مورد پوشش 

بیمه ای قرار دهد. 

البته شخص مذکور باید اثبات کند که تشریفات مربوط به ثبت حقوق یا عالمت 
تجاری، بازرگانی، خدمات با حق اختـراع را طی کرده و به همین دلیل عمداً حقوق 

دیگران را نقض نکرده است. 

مالکیت فکری هم می تواند به صورت مستقل بیمه شود و هم می تواند تحت پوشش 
بیمه های دیگری که تاحدودی می توانند مالکیت فکری را هم در درون خود پوشش 
دهند، قراربگیرند زیرا این بیمه نامه ها ارزان تر هستند و می توانند برای شرکت هایی که 
توانایی مالی کمتری دارند و در معرض خطرات و تعرضات کمتری هستند، گزینه های 

بسیار مناسبی باشد. این نوع بیمه نامه ها، در ادامه معرفی می شوند.

د. مخاطرات بیمه مالکیت فکری  
مخاطرات مربوط به بیمه حقوق مالکیت فکری را می توان به صورت جداگانه نیز بیمه 
کرد. چرا که به عنوان مثال ممکن است شرکتی فقط خواهان حمایت در مقابل نوع 
خاصی از مالکیت فکری باشد و نخواهد که بابت سایر موارد که بدان ها نیازی ندارد، 

حق بیمه بپردازد. این نوع از مخاطرات عبارتند از:

1. حق بر اثر )کپی رایت(
بـا توجـه به اینکـه این حـق در قوانین مختلف از جملـه قانون حمایـت ازمؤلفان، 
مصنفـان و هنرمندان به رسـمیت شـناخته شـده و انواع و جنبه هـای مختلف آن 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، مخاطـرات مربوط به آن شـامل نقـض حق بر 
اثـر یـا اسـتفاده نابجا و سـهوی از اثر متعلق بـه دیگری را می توان تحت پوشـش 
بیمـه ای قـرارداد. بـا وجود قانـون حمایـت از پدیدآورنـدگان نرم افزارهـای رایانه ای، 
نرم افـزار نیـز یـک اثـر بـوده و لذا حقـوق و مخاطـرات مرتبـط بـا آن را می توان 

تحت پوشـش بیمه قـرار داد. 



41

2. عالیم تجاری
عالمـت تجـاری بـه هر گونـه نمادی که شـخص به عنوان نشـان شناسـایی خود 
انتخـاب می کنـد، گفته می شـود. این نمـاد در ارتباطـات نوین نیز وجـود دارد و با 
توجـه به جهانی شـدن ارتباطات، مخاطرات نوینی حق نسـبت به عالیـم تجاری را 
تهدیـد می کنـد. زمانی که شـخص مدعی سوء اسـتفاده دیگـری از عالمت تجاری 
خـود می شـود بایـد اثبـات کنـد که عالمـت متعلق بـه او بـوده، همـان عالمت 
یـا مشـابه آن توسـط خوانـده مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و همین نحو از اسـتفاده 
موجب به اشـتباه افتادن مردم و ورود زیان به وی شـده اسـت. بنابراین، چون بروز 
خسـارت ناشـی از سوء اسـتفاده از عالمـت تجاری، هـم دارندگان ایـن عالیم و هم 
افـرادی را کـه به طـور سـهوی از ایـن عالیم اسـتفاده می کنند، تهدیـد می کند، لذا 
مخاطـره ای وجـود دارد کـه می توانـد تحت پوشـش بیمه شـخص اول یا هجومی 

یـا دفاعی قـرار گیرد. 

3. بیمه اختراع
این بیمه از مخترعان در مقابل خسارات ناشی از نقض حق بر اختراع حمایت می کند. 
پوشش بیمه مالکیت فکری برای حق اختراع را باید در دو فضای متفاوت مورد بررسی 
قرار داد. درعرصه فعالیت های معمول، سوء استفاده یا جعل عنوان مخترع برای اثر 
متعلق به دیگری ممنوع بوده و حسب مورد واجد عنوان مجرمانه یا مسئولیت مدنی 
است. البته این امر ناشی از پوشش بیمه ای برای این موارد نیست. در فضای مجازی، 
هرچند تعرض به حق اختراع به ندرت مطرح می شود، اما اگر شخصی ساختار، 
سامانه، فناوری ارتباطی یا طرح جدیدی را در ارتباط با فضای مجازی ارایه کرده باشد، 
سوء استفاده از آن و ضرر های احتمالی را می توان تحت پوشش بیمه ای قرار داد. هر 
چند که این قسمت خاص از بیمه به دلیل نادربودن مخاطره کمتر مورد استفاده قرار 

می گیرد. 

4. بیمه مسئولیت ناشی از نقض حق اختراع
بیمه نامه ای از نوع بیمه مسئولیت حرفه ای است که دارندگان صنایع یا کاربرانی که 
احتمال نقض حق اختراع متعلق به دیگران از سوی آنها وجود دارد، می توانند از آن 

بهره مند شوند. 
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5. بیمه خسارات ناشی از تبلیغات
این بیمه که ممکن است همراه با بیمه نامه مسئولیت عمومی تجاری عرضه شود، 
کلیه خساراتی را که از سوی یک شخص به هنگام انجام تبلیغات به دیگران وارد 
شده، تحت پوشش بیمه ای از نوع بیمه شخص ثالـث بوده و برای شرکـت های 

تبلیغاتی فعال در فضای مجازی مناسب خواهد بود.

 هشت. بیمه رمزگیری )فیشینگ(
رمزگیری یا فیشینگ،1 کنایه از ماهیگیری2 است که در آن شکارچی قالب یا تور 
خود را در محیط هایی که طعمه های فراوانی برای صید وجود دارد ـ یا در فضای 
مجازی، جایی که استانداردهای ایمنی به درستی مراعات نشده یا مشتری برای یک 
لحظه بی احتیاطی می کندـ  پهن می کند. در این روش، با ادعای قانونی بودن شرکت یا 
مؤسسه از طرق مختلف از جمله نامه الکترونیکی از افراد خواسته می شود که شماره 
کارت اعتباری یا سایر اطالعات شخصی خود را ارایه نمایند. با توجه به جعلی بودن 
عنوان و پایگاه اینترنتی مورد استفاده، بزهکاران حرفه ای از رمزگیری به عنوان مقدمه ای 

برای تصاحب وجه متعلق به دیگری استفاده می کنند.

رمزگیری، در صورتی که تنها با هدف جرایم مالی انجام گیرد،3 بزهی خاص به شمار 
می آید که نمی توان معادل دقیقی در قوانین موضوعه کشـورمان برای آن یافت. 
فعل انجام یافته، در صورتی که منجر به بردن مال شود، کالهبرداری یا در حکم آن 
خواهد بود. با این همه، به نظر نمی رسد که کالهبرداری یا جرایمی همچون سرقت، 
برای توصیف این جرم کفایت کند. چراکه انجام رمزگیری مستلزم مقدماتی همچون 
ایجاد پایگاه اینترنتی موهوم یا استفاده از پایگاه موجود است که خود می تواند عنوان 

مجرمانه مستقلی داشته باشد. 

1-Phishing.

2-Fishing.

3- For Phishing, See: Dhamija, Rachna and J. D. Tygar. The battle against 
phishing: Dynamic security skins, In SOUPS ’05: Proceedings of the 2005 sym-
posium on Usable privacy and security, New York, NY, USA, 2005, ACM Press; 
Jakobsson, Markus. Modeling and Preventing Phishing Attacks, Phishing Panel 
of Financial Cryptography 2005; Tsow, Alex. Phishing with Consumer Electron-
ics – Malicious Home Routers, School of Informatics, Indiana University 2005.
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در سال 2003 ایمیل ها با دو مشکل امنیتی روبه رو بودند: ویروس و اسپم. بانکها، 
پردازشگرهای مالی، حراج های الکترونیکی و بازارهای بزرگ الکترونیکی در آن زمان 
هرگز فکر نمی کردند که قربانی رمزگیری )فیشینگ( شوند. در آن زمان، صنعت 
)غیرقانونی( فیشینگ هنوز به تکامل نرسیده بود! در نتیجه کاربران معمولی ایمیل در 

معرض خطر سرقت هویت از طریق نامه های الکترونیکی حیله گرانه نبودند. 

در سپتامبر 2003 تعداد ایمیل های رمزگیری که توسط آزمایشگاه های پیام کشف 
شد، 279 مورد بود. در سال 2004 اولین رمزگیری بزرگ به وقوع پیوست. چراکه 
در سپتامبر 2004 تعداد فیشینگ های به عمل آمده از دو میلیون مورد گذشت. 
شرکت های معروفی همچون سیتی بانک، اچ اس بی سی، آنز، ویزا، ناتوست1 از قربانیان 

این شگرد بودند.2 

به موجب یک گزارش رسمی،3 نرخ فیشینـگ در سطح جهان به میزان 0/01 درصد 
تا ژانویه 2012 افزایش یافت. به نحوی که از هر 358/1 ایمیل، یکی گرفتار این مشکل 
بوده است. هرچند این وضعیت هرگز خوشایند نیست؛ اما می توان آن را به ضرورت 
توجه جدی به رمزگیری در طراحی بیمه نامه های فضای مجازی معنا کرد. نمودار زیر 

نرخ فیشینگ را در سال های مختلف نشان می دهد.

1- Citibank, HSBC, eBay, Visa, Natwest, ANZ and Westpac.

2- MessageLabs Intelligence Annual Email Security Report, 2004, See: https:/
eu.scc.com/sch/cms-scc.nsf.

3- Symantec Intelligence Report, February 2012, At: www.symantec.com
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از میان صنایعی که مورد حمله رمزگیری قرار گرفته اند، می توان به صنعت شیمی 
و دارو، بخش خدمات، بخش خرده فروشی و بخش های آموزش و مالی اشاره کرد. 

نمودار زیر، درصد موارد رمزگیری را به ایمیل های ورودی نشان می دهد
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در ژوالی 2012 خدمات اطالعاتی، بانکداری و تجارت الکترونیکی در زمره صنایعی 
بودند که بیش از همه در میان صنایع دیگر مورد حمله فیشینگ قرار گرفته اند. 
این سه صنعت به ترتیب 36/29 درصد، 32/99 و 27/99 درصد از کل شرکت های 
زیان دیده از این نوع حمالت را تشکیل می دهد. نمودار زیر، سایر بخش ها و صنعت ها 
 (Pimanova, Joanne, Summer را با میزان حمله فیشینگی به آنها نشان می دهد

.2012: Email Phishing Trends Heat Up, 11 September, 2012)

برای پیشـگیری از عملیاتی شـدن بسـیاری از ایـن کج روی ها می تـوان پنج راهکار 
زیر را بـه کار گرفت:

1. مبـارزه بـا اسـپم ها )نامه هـای الکترونیکـی ناخواسـته(. بـه ایـن نحـو که حین 
بازکـردن نامه هـا احتیـاط شـود و از بازکردن نامه هایی که فرسـتنده آنها ناشـناس 
اسـت، خـودداری گـردد. امـروزه نرم فزارهایـی بـرای مدیریـت ایمیل هـای وارده 
وجـود دارد کـه تـا حـد زیـادی قـادر اسـت اسـپم ها را شناسـایی کند یـا هویت 
فرسـتنده های معتبـری همچـون فیسـبوک، آمـازون و پی بـال را از اشـخاصی که 

درصـدد سوء اسـتفاده از ایـن نام هـا هسـتند، تشـخیص دهد. 

2. نباید از لینک هایی که در ایمیل ها داده می شود، استفاده کرد. به ویژه اگر آنها 
ناشناخته باشند. نرم افزارهایی وجود دارد که لینک های خطرناک را به کاربر گزارش 
می دهند. تخمین این نرم افزار تا حد زیادی درست است. بنابراین، یکی از شرایط بیمه 
در این خصوص می تواند آن باشد که بیمه گذار باید به چنین نرم افزارهایی تجهیز 

شده باشد.

3. خودداری از دریافت )دانلود( یا بازکردن فایل هایی که از سوی فرستنده ناشناس به 
نامه الکترونیکی پیوست شده است. حتی با شناختن فرستنده هم باید ضمن اطالع 

قبلی به مفاد پیوست ها، آنها را باز نمود.

4. خودداری از ارایه اطالعات شخصی و تکمیل فرم در اینترنت. تارنماهایی که برای 
فیشینگ به کار می رود، اغلب سایت هایی طراحی می کنند که شبیه تارنمای قانونی 
است و خود را قانونی جلوه می دهند. می توان از طریق تماس تلفنی یا به شیوه های 
دیگر از ُمجازبودن سایت مخاطب اطمینان حاصل کرد. همچنین، اغلب اطالعات 
شخصی از طریق ایمیل خواسته نمی شود و لذا باید در صحت چنین ایمیلی به 
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شدت تردید کرد. به عالوه، لوگوی سایت های مربوط به شرکت های تجاری مشهور، 
در نام دامنه سایت آنها وجود دارد و نبودن آن یکی از دالیل اثبات غیرقانونی بودن 

سایت خواهد بود.

5. به طور منظم، اطالعات و حساب های کاربری آنالین کنترل شود.

بنابر یک گزارش که در فوریه 2012 منتشر شد1 میزان اسپم های ورودی به ایمیل ها 
در سه سال آخر منتهی به 2012 به طور مستمر کاهش یافته است. نمودار زیر این 

روند را در فاصله سال های 2001 تا 2012 نشان می دهد. 

1- Symantec Intelligence Report, February 2012; At: www.symantec.com
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این کاهش به طور مستقیم با تدابیر پیشگیرانه ای که سیستم های عامل و تارنماهای 
مهم ازجمله یاهو و گوگل درپیش گرفته اند و نیز با آموزش هایی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم به کاربران داده می شود، ارتباط دارد. همین امر نشان می دهد که در 
روند بیمه فضای مجازی نباید سهم آموزش نیروی انسانی بیمه گذار و آثار آن در 

کاهش نرخ حق بیمه و نیز کاهش ریسک را نادیده انگاشت.

 نه. بیمه مسئولیت عمدی
این نوع بیمه نامه پوشش دهنده تمام خسارات جانی و مالی ناشی از تصادف است 
و همچنین تمام خساراتی را که اغلب با نقض حق کپی رایت، بازداشت غیر قانونی، 
سرقت ادبی، تعرض به حریم خصوصی، افترا در تبلیغات و ... وارد می شود را تحت 

پوشش قرار می دهد.

پس مالکیت فکری می تواند در بخش دوم خساراتی که این بیمه نامه ها پوشش 
می دهند، قرار بگیرد.

 ده. بیمه مسئولیت خطای فنی و بی مباالتی  

همان طور که از نام آن پیداست خسارات ناشی از بی توجهی را پوشش می دهد. 
برای مثال برخی از مسئولیت های قراردادی مانند نقض حق نمایندگی یا تضمین های 
یک قرارداد حرفه ای خدمات و یا برخی از موضوعات امنیتی و خصوصی که از قواعد 
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قراردادهای خدمات حرفه ای ناشی می شود را تحت پوشش قرار می دهد که این 
بخش می تواند مرتبط با مالکیت فکری باشد. 1

برنامه  و  اساسی  مفاهیم  مجازی:  فضای  بیمه  آرمان(،  دادپژوهان  )مؤسسه  مصطفی  السان،  ر.ک.:   -1

عملیاتی، طرح پژوهشی اجرا شده در پژوهشکده بیمه )بیمه مرکزی ایران(، 13۹4؛ السان، مصطفی )مجری 

طرح و همکاران/دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان(، تهیه و تدوین طرح عمل ایجاد بیمه افتا در کشور، با تأکید 

بر جنبه های حقوقی، اقتصادی، تجاری و مطالعات بازار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 13۸۸.

 فصل2. بیمه تأمین اجتامعی مشاغل مجازی

          1ـ2. پیشینه بیمه تأمین اجتامعی مشاغل مجازی

دانستن پیشینه تأمین اجتماعی مشاغل مجازی می تواند در شناخت لزوم 
بیمه کمک شایانی  قراردادن مشاغل مجازی تحت پوشش  تحت پوشش 
نماید. در این بخش به پیشینه  مشاغل مجازی از دو منظر پرداخته شده 
است؛ ابتدا پیشینه بیمه  شرکت های الکترونیکی و خدمات الکترونیکی بیان 
گردیده و در مرحله بعد پیشینه بیمه تأمین اجتماعی مشاغل مجازی در 

ایران ذکر شده است. 

آنچه که مسلم است، صدور بیمه برای مشاغل مجازی در صورتی امکان پذیر است 
که افراد جامعه در راستای فضای ایجاد شده الکترونیکی بتوانند در مشاغل مجازی 
فعالیت نمایند. این فعالیت نیاز به تدوین قوانینی دارد که اشخاص بتوانند پس 
از کسب مجوزهای الزم از مراجع مربوطه در این حوزه وارده شده و به کسب و کار 
مشغول شوند؛ در راستای فضای الکترونیکی و قوانین تدوین شده مورد نیاز، ضرورت 
صدور بیمه برای مشاغل مجازی نیز مشخص می گردد. عموماً بیمه هایی که در 
کشورهای مختلف جهان برای مشاغل مجازی درنظرگرفته شده و اعمال گردیده 
است، بیمه خطرات و حوادثی است که شرکت های الکترونیکی را تهدید می نماید.  

1ـ1ـ2. پیشینه  بیمه شرکت های الکترونیکی
بیمه شرکت های الکترونیکی در قالب قراردادهای خصوصی با شرکت های بیمه، 
بیانگر شناخت اهمیت و درآمدزایی این گونه شرکت های در فضای کسب و کار 
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می باشد؛ در راستای شناخت اهمیت این شرکت ها برای جهان امروزی لزوم بیمه 
تأمین اجتماعی افراد شاغل در آنها نیز مشخص می گردد؛ چراکه بیمه افراد شاغل 
در این گونه شرکت ها موجب تأیید، دوام و پیشرفت گسترده در این حوزه جدید از 
کسب و کار در فضای جامعه می گردد. لذا در این بخش به پیشینه بیمه شرکت های 

الکترونیکی پرداخته شده است. 

کشورهای پیشرفته عمدتاً در استفاده از ابزار الکترونیکی پیشگام بوده و کشورهای 
دیگر به تبع آنها در این حیطه فعالیت نموده اند. به عبارت دیگر، کشورهای پیشرفته 
لزوم تدوین قوانین مورد نیاز برای مبادالت و تجارت الکترونیکی را پیش از دیگر 
کشورها احساس نموده و در نتیجه در راستای آن قوانین الزم را تدوین نموده اند. در 
راستای تدوین قوانین موردنیاز و فعالت افراد جامعه در حوزه مشاغل مجازی و درک 
خطرات، مشکالت و حوادثی که در این نوع از تجارت وجود دارد، قوانین بیمه تجارت 

الکترونیکی نیز تدوین گشته اند. 

با فناوری های  الکترونیکی که به شرکت های معتبر و مشهور مرتبط  حمله های 
نوین آمریکایی انجام گردید، لزوم استفاده از بیمه در مبادالت و تجارت الکترونیکی 
را مشخص نمود. به طوری که در فوریۀ سال 2000 حمالت هماهنگ دا س 11 بر 
ضد شرکت های بزرگ آمریکایی طراحی گردید این حمالت مانع عرضه خدمات 
سایت های اینترنتی معروفی همچون آمازون، سی.ان.ان، یاهو و زد.دی نت به مدت 
سه ساعت شد و در حدود 1/2 میلیارد دالر خسارت به بار آورد. از پیامدهای دیگر 
این حمالت کاهش سرعت اینترنت در برخی سایت های دیگر تا حد 60 درصد 
گردید و در حدود 1/2 میلیارد خسارت به بار آورد. در سال 2001 و در ماه های 
جوالی، سپتامبر و اکتبر سه حمله به فضای مجازی از طریق کرم های اینترنتی رد، 
نیمدا و کلز انجام گرفت. در تاریخ آمریکا این اولین باری بود که دولت به تنهایی از 

حل این مشکل عاجز مانده بود.2  

حمـالت مذکـور و درک خطـرات و سـوانح الکترونیکـی موجـب شـد کـه افـراد 
شـاغل در مشـاغل الکترونیکی، خـود را نیازمند بیمه تجـارت الکترونیکی ببینند. 
بـه عبـارت دیگـر، اهمیـت شـغل های مجـازی بـرای شـرکت های مجـازی و نیز 

1- DOS 1

2- Vatis, Michael (2002) 1
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دولت هـا مشـخص گردیـد. ایـن موضوع عـالوه بـر آنکه شـرکت های مجـازی را 
متقاعـد بـه بیمه کـردن خود نمـود، به طور حتـم در بیمه نمـودن افراد شـاغل در 
مشـاغل مجـازی نیـز مؤثر بوده اسـت و درمقابـل نیز، شـرکت های بیمـه، بازاری 
بـزرگ در پیشـروی خـود احسـاس نمودنـد کـه جهت بهره منـدی بیشـتر از این 

بـازار ناگزیـر بایـد با سـایر شـرکت های بیمه رقابـت کنند.

تنظیـم قـرارداد بیمـه در حـوزه الکترونیکـی نیازمند رعایـت اصول مرتبـط با آن 
اسـت. مهمتریـن این اصـول، رعایـت مفاد ایـزو 17799 اسـت که یک اسـتاندارد 
مدیریـت امنیـت اطالعـات شناخته شـده اسـت و اولیـن بـار توسـط سـازمان 
بین المللی استانداردسـازی یا ISO در دسـامبر 2000 منتشـر شـد. ایـزو 17799 در 
سـطح باالیـی بوده، بسـیار گسـترده اسـت و ماهیتی مفهومـی دارد. ایـن روش را 
می تـوان روی انـواع مختلفـی از مشـاغل الکترونیکـی اجرا کـرد. با وجود ایـن، ایزو 
17799 در حوزه دسـورالعمل ها و راهبردها، تنها اسـتانداردی اسـت که به مدیریت 
امنیـت اطالعـات اختصـاص داده شـده اسـت. ایـزو 17799 اطالعـات را به عنوان 
سـرمایه ای تعریف می کند که می تواند در اشـکال مختلف وجود داشـته باشـد و 

برای یک سـازمان ارزشـمند اسـت.

هدف امنیت اطالعات، حفاظت مناسب از دارایی هایی است که در فضای کسب و کار 
مجازی ایجاد می گردد تا تداوم مشاغل مجازی را تثبیت و تضمین نموده و خطرات 
را به حداقل رسانده و بازگشت سرمایه گذاری ها را به بیشترین مقدار ممکن افزایش 
دهد )کامفیروزی، جهانشاه، 1390(. حفظ اسرار اطالعات مجازی افراد و دولت ها بلکه 
از حفظ اموال و دارایی دردسترس )ملموس( آنها نیز مهمتر است، چراکه امروزه اموال 
مردم عموماً در بانکها بوده و بسیاری از مبادالت به صورت الکترونیکی انجام می گیرد 
و بسیاری از مبادالت شرکت های بزرگ به صورت الکترونیکی بوده و اکثر خدمات 
به صورت مجازی به مردم داده می شود، حتی امروزه فروشگاه های مجازی همچون 
دیجی کاال سهم بسیاری در خرید واقعی مردم ایجاد کرده اند. با این وصف لزوم بیمه 
خدمات این شرکت ها و نیز پوشش بیمه تأمین اجتماعی افراد شاغل در این فضای 
مجازی بر هیچ کسی پوشیده نیست، هرچند در این خصوص اقدامات متناسبی 

انجام نگرفته است. 

در اواخـر دهـه 1990 در اولیـن اقدامـات صورت گرفتـه در خصـوص بیمه نمـودن 
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شـرکت های تجاری، بیمه نامه ای جهت خطر ناشـی از هکر ایجاد گردید،1 شـرکت 
بیمه لویدز در سـال 1998 با پیشـرفت و توسـعه فناوری اطالعات در زمینه بیمه  
اطالعـات و امنیـت فضـای مجـازی فعالیت خـود را شـروع نمود. این شـرکت، با 
ارایـه اولیـن بیمه نامـه، تحـت نظارت شـرکت بیمه ی لویـدز و شـرکت انحصاری 
تامسـون خطراتی که سیسـتم های کامپیوتـری را تهدید می نمود، تحت پوشـش 
خـود قـرار داد. همچنیـن بیمه مذکـور ازدسـت دادن داده های الکترونیکـی و مدیا، 
حمـالت ویروس هـای رایانه ای، اخاذی از راه دسترسـی به سیسـتم های اطالعاتی و 

ایجـاد وقفـه در امـور تجـاری را نیز تحت پوشـش بیمه ای خود قـرار داد.2

ایـن بیمه هـا بیانگـر مشـخص شـدن اهمیت شـرکت های مجـازی بـرای جامعه 
اسـت کـه به طـور حتـم افـراد شـاغل در ایـن مشـاغل نیـز باید تحت پوشـش 
بیمـه قـرار بگیرند. همچنین بیمه مذکـور بیان گر اهمیت حفـظ امنیت اطالعات 
الکترونیکـی و حـوزه مشـاغل الکترونیکی اسـت کـه در صورت از دسـت رفتن این 
اطالعـات، ضررهای مالی فراوانی متوجه شـرکت های الکترونیکی اینترنتی می گردد 
و تنهـا راه جلوگیـری از ایـن ضررها بیمه نمودن خدمات این شـرکت می باشـد که 

در ایـن راسـتا بیمه نامـه مذکور تدویـن و منعقد گردیده اسـت. 

هرچنـد بیمه نامه هـای مذکـور بـه نوعی پیشـینه بیمه، مشـاغل مجـازی را بیان 
می دارنـد؛ ولـی این بیمه نامه ها در اصل پیشـینه بیمه شـرکت های مجـازی را که 
ناچـار یـا راغـب به بیمه نمـودن خـود در مقابل خطـرات و مشـکالتی که ممکن 
اسـت در فضـای مجازی برای ایشـان ایجاد گـردد را بیان می دارند. در بسـیاری از 
کشـورها فـارغ از وجـود یا عـدم وجود ایـن بیمه نامه ها افراد جامعه در هر شـغلی 
کـه مشـغول به کار باشـند، مشـمول خدمات بیمـه تأمین اجتماعی هسـتند که 
ایـن امـر بـا توجه بـه آنچه که بیـان گردید در کشـور ما نیـز باید لحـاظ گردد. 

در کشور ما نیز اهمیت بیمه نمودن خدمات شرکت های مجازی برای مسئولین امر 
پوشیده نمی باشد، برای مثل در راستای حفظ امنیت خدمات الکترونیکی در آیین نامه 
نظام بانکداری الکترونیکی در ماده 4 بیان گردیده است: »بانک مرکزی موظف است 

1-Majuca, Ruperto P& Yurcik, William and Kesan, Jay P (2006).

2-SIFT Special Publication (2006)
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با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تمهیدات الزم را جهت تأمین امنیت 
بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر 
اساس استانداردهای بین المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امر نافی مسئولیت 
بانک ها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی نبوده و تبعات ناشی از آن 

بر عهده بانک ها می باشد.«

ماده مذکور بیانگر لزوم حفظ امنیت مبادالت و ارتباطات الکترونیکی می باشد. با این 
وصف در ماده مذکور از لزوم بیمه نمودن این مبادالت حرفی به میان نیامده است؛ اما 
پر واضح است که مهمترین گام در حفظ امنیت مبادالت الکترونیکی می تواند همان 
بیمه نمودن این خدمات الکترونیکی باشد تا در فضای امن ایجاد شده افراد جامعه 

تمایل بیشتری به انجام مبادالت الکترونیکی داشته و از این خدمات بهره بگیرند. 

2ـ1ـ2. پیشینه بیمه مشاغل مجازی در ایران
علی رغم احساس نیاز، در بیمه نمودن خدمات الکترونیکی و شرکت های الکترونیکی 
الکترونیکی، اقدام  که در بخش قبل بیان گردید، نسبت به بیمه کردن مشاغل 
متناسبی در این خصوص صورت نپذیرفته است.1 البته این بدین معنا نیست که 
اهمیت بیمه نمودن افراد شاغل در مشاغل مجازی برای مسئولین ذی ربط مشخص 
نیست، بلکه به نظر در این خصوص از سوی مسئولین ذی ربط کوتاهی صورت 
گرفته است. در رجوع به قوانین داخلی متوجه می شویم که سابقه قانون بیمه به 
سال 1316 هجری شمسی باز می  گردد؛ در قانون مذکور از آن جهت که فناوری های 
نوین و خدمات الکترونیکی وجود نداشته، به طور حتم به مسایل مرتبط به آن نیز 
پرداخته نشده است. بیش از 60 سال از تاریخ تدوین قوانین بیمه به طول انجامید 
تا اینکه سرانجام در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی تدوین شد. قانون مذکور 
می تواند بیانگر اهمیت تجارت الکترونیکی در زندگی نوین باشد و مسئولین امر، 
خواسته یا ناخواسته با توجه به حرکت جهانی به سمت مبادالت الکترونیکی این 
قانون را تصویب نموده اند. قوانینی چون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 1388 نیز متعاقباً به تصویب رسیده اند که به 

1- جاللی لواسانی، احسان؛ اسدالله زاده بالی، میررستم؛ بیمه عدم النفع و بررسی عوامل مژثر بر تقاضای آن، 

مجله تازه های جهان بیمه، شماره 140 و 141، بهمن و اسفند 13۸۸  )ص 14 تا 27(.



53

نوعی به تجارت الکترونیکی ارتباط دارند. متأسفانه در قوانین مذکور بحث بیمه و 
به طور خاص بیمه افراد شاغل در مشاغل فضای مجازی بیان نگردیده است. 

در ماده 9 آیین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه های مجازی در تاریخ 
88/09/21 در لزوم بیمه بودن فروشگاه های مجازی تصریح شده: »پس از تصویب و 
ابالغ این آیین نامه، مصرف کنندگان می بایست در مورد اینکه تأمین کننده ای که 
دارای وب سایت تجاری بوده و طرف معامله ایشان است، مجوز فعالیت فروشگاه 
مجازی، SSL وزارت بازرگانی و بیمه نامه جبران خسارات ناشی از تخلفات موضوع 
مواد 2 تا 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دریافت کرده باشد، اطمینان 
یابند. همچنین فروشگاه های مجازی نیز موظفند نسبت به اعالم و درج مجوز فعالیت 
دریافتی از وزارت بازرگانی در وب سایت خود اقدام نمایند«. از توجه به ماده مذکور 
مشخص می گردد که قانون گذاران کشور ما نیز نهایتاً همچون کشورهای پیشرو در 
این خصوص، به اهمیت بیمه نمودن خدمات الکترونیکی پی برده اند، هرچند اقدام 
عملی در این زمینه انجام نشده و ِصرف تدوین قانون به نظر راهگشا نبوده و باید 

عملیاتی نیز گردد.

نکتـه دیگـر آن اسـت که قانون مذکـور نیز صرفـاً در خصوص لـزوم بیمه نمودن 
خدمـات الکترونیکـی صحبـت نمـوده و در خصـوص بیمه نمودن افراد شـاغل در 
مشـاغل مجـازی همچنان سـکوت کـرده و ضرورت اقدام سـریع و شـفاف در این 

مورد را متذکر نشـده اسـت. 

قوانین دیگری نیز در متن خود بر لزوم امنیت فضای مجازی و مشاغل مجازی نیم 
نگاهی داشته اند که از جمله سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور 

است که در آن بر لزوم حمایت از کسب و کار الکترونیکی نیز تأکید گردیده است. 

علی رغم تصویب و اجرایی شدن قوانین مذکور، قانون مشخصی که در خصوص بیمه 
تجارت الکترونیکی و مشاغل مجازی تدوین شده باشد، وجود ندارد و قوانین فوق نیز 
جنبه اجرایی ندارند. به طور مثال همان طور که قباًل بیان گردید در ماده 9 آیین نامه 
ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه های مجازی، این فروشگاه ها موظف به داشتن 

بیمه شده اند، حال آنکه این امر در عمل به مرحله اجرا نرسیده است. 

از توجه به آنچه که بیان گردید می توان نتیجه گرفت که مشاغل مجازی در حال 
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حاضر اجبار قانونی در بیمه نمـودن خدمـات و کاالهای خود احسـاس نمی کنند. 
همچنین در خصوص لزوم پوشش بیمه تأمیـن اجتماعی افراد شاغل در مشاغل 
مجازی نیز، قانون گذار دستورالعملی را پیش بینی ننموده است. در قوانین عمومی 
بیمه تأمین اجتماعی نیز حمایت قابل توجهی از این قشر از جامعه به عمل نیامده 
است. در نهایت می توان بیان داشت نقص قانونی در مشخص نمودن تکلیف بیمه 
تأمین اجتماعی افراد شاغل در مشاغل مجازی وجود داشته و متأسفانه افراد شاغل 
در این بازار مجازی از حمایت های الزم بیمه ای که در اسناد بین المللی و نیز قانون 
اساسی کشور ما و سایر قوانین مربوط به لزوم پوشش بیمه تمام افراد تصریح گردیده، 
برخوردار نمی باشند و در رجوع به پیشینه بیمه تأمین اجتماعی مشاغل مجازی به 

نکته قابل توجه و مهمی برخورد نمی کنیم. 

2ـ2. اسـناد و قوانیـن خارجـی و داخلـی در خصوص بیمه تأمین اجتامعی 
مشاغل مجازی

امروزه داشتـن حق تأمین اجتماعی در اسنـاد بین المللی، مانند اعالمیـه جهانی 
حقوق بشر، منشور ملل متحد، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، 
مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اعالمیه فیالدلفیا به رسمیت شناخته شده 
و جوامع انسانی موظف به رعایت این اسناد بین المللی شده اند و دولت ها متناسب 
با این اسناد بین المللی قوانین داخلی خود را تدوین نموده اند. در ذیل ابتدا به قوانین 
و اسناد بین المللی پرداخته شده و متعاقباً قوانین برخی از کشورها در این خصوص 

بیان گردیده است. 

1ـ2ـ2. اسناد بین المللی  
در این بخش به اسناد بین المللی که به لزوم بیمه نمودن تمام اقشار جامعه و تمام 

مشاغل ازجمله مشاغل مجازی توجه نموده اند،  پرداخته شده است.  

2ـ2ـ2. منشور ملل متحد
در آتالنتیک، که منشور ملل متحد تصویب و متعاقباً به وسیله  روزولت و چرچیل 
در 12 اوت 1941 به امضا رسیده بر لزوم همکاری همه جانبه در بین تمام جوامع در 
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زمینه اقتصادی به منظور تأمین بهترین شرایط کار برای همه، استقرار شرایط اقتصادی 
مناسب و تأمین اجتماعی مناسب برای همه  افراد بشر تأکید شده است. همچنین 
در راستای داشتن حق تأمین اجتماعی تمام افراد جامعه، اصل 55 منشور ملل متحد 
به سازمان ملل متحد مأموریت داده تا در جهت ارتقای سطح زندگی، فراهم ساختن 
کار برای به دست آوردن شرایط پیشرفت، و توسعه اقتصادی و اجتماعی فعالیت 
نماید.1منشور فوق به صورت عام به افراد انسانی نگاه داشته و داشتن شرایط الزم 

زندگی ازجمله بیمه تأمین اجتماعی را برای همگان درنظر گرفته است. 

ماده 61 منشور ملل متحد نهادی را ایجـاد نموده که حامی حقوق اجتماعی آحاد 
انسانی در تمام کشور می باشد. بند 1 ماده مذکور نحوه ساختار درونی این سازمان را 
مشخص نموده و بیان کرده است: »شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54 عضو 
ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند« همچنین بر اساس 
منشور ملل متحد، در سال 1942در سانتیاگو، پایتخت شیلی، کنفرانس بین المللی 
تأمین اجتماعی برگزار شد و کمیته اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سازمان ملل متحد 
برای برقراری حق تأمین اجتماعی، ایجاد یک سیستم جامع را در هرکشور ضرورت 
دانسته و ایجاد این سیستم امنیت بخش به زندگی افراد جامعه را برای دولت ها امری 
الزم و ضروری برشمرده و آنها را موظف به ایجاد زمینه ها و تدوین قوانین الزم جهت 

عملیاتی شدن و برقراری تأمین اجتماعی برای تمام افراد جامعه نموده است. 

منشور ملل متحد به داشتن حقوق تأمین اجتماعی برای همه  انسانها تأکید نموده 
است. هرچند به طور اخص، دراین منشور به مشاغل مجازی اشاره نگردیده است ولی 
این حمایت مشاغل مجازی را نیز دربر می گیرد. به عبارت دیگر منشور ملل متحد 
به طور قطع لزوم بیمه افراد شاغل در حوزه های مجازی را نیز به رسمیت شناخته 

است. هرچند که به آن اشاره مستقیم ننموده است. 

نکته دیگر آن است که در سال تدویـن این منشور، لزوماً مشاغل اینترنتی هنوز 
شناخته نشده بود؛ توجه منشور فوق به تمام آحاد انسانی بیانگر حمایت منشور از 

تمام مشاغلی است که در آینده نیز ممکن است ایجاد گردد.

1- ذاکریان امیری، مهدی و رسرشته ایزدموسی، فاطمه؛ حق بر تامین اجتماعی در روابط بین امللل، مجله 

مطالعات سیاسی، شماره 30، زمستان 13۹4.
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3ـ2ـ2. کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
این کنوانسیون که در 12 دسامبر 1956 تصویب گردیده است به حقوق تأمین 
اجتماعی افراد تمام انسانها اهمیت داده و قوانین و موازینی را برای آنها تنظیم نموده 
است. به طوری که در بند ه ماده 5 این کنوانسیون حقوق ناشی از بیمه تأمین 
اجتماعی برای تمام افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است. در این بند رعایت 
موارد ذیل به رسمیت شناخته شده است: »حقوق  اقتصادی  و اجتماعی  و فرهنگی  

خصوصاً:

1. حق  کارکردن  و انتخاب  آزاد شغل  و استفاده  از شرایط  عادالنه  و رضایت بخش  
کار و برخورداری  از حمایت  در برابر بیکاری  و دریافت  دستمزد مساوی  برای  

کار مساوی  و دریافت  پاداش  منصفانه  و رضایت بخش .

2. حق  تشکیل  اتحادیه های  صنفی  و عضویت  در آنها.

3.  حق  مسکن 

 4. حق  استفـاده  از بهداشت  عمومی  و مراقبـت های  پزشـکی  و بیمه های  
اجتماعی  و خدمات  اجتماعی .

 5. حق  تحصیل  و کارآموزی  حرفه ای .

6. حق  مشارکت  در فعالیت های  فرهنگی  با شرایط  یکسان .

احصای این حقوق دقیق تر از آن است که در پیمان نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی مطرح گردیده و از این لحاظ می توان آن را مبنای بررسی اعطا یا عدم اعطای 
حق تأمین اجتماعی به شهروندان در کشورهای مختلف عضو کنوانسیون قرار داد. 
اگرچه کنوانسیون یاد شده با عنوان »رفع انواع تبعیض« متمایز می گردد اما به نظر 
می رسد که دلیلی برتحدید حقوق اجتماعی مذکور در بند اخیر به حالتی که امکان 

تبعیض مطرح است وجود ندارد و شهروندان باید از این حقوق بهره مند شوند.1 

کنوانسیون مذکور نیز به صراحت لزوم تحت پوشش قرارگرفتن تمام آحاد جامعه بیان 

1- السان، مصطفی؛ همتی، مجتبی، 13۸4، روند شکل گیری حقوق تأمین اجتماعی در اسناد و موازین 

بین املللی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 1۹.
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کرده است. پرواضح است که این کنوانسیون نیز در کالم عام خود تمام مشاغل بلکه 
مشاغل مجازی را دربر می گیرد و با استناد به این کنوانسیون می توان بیان داشت 
تمام کشورهای جهان موظف به تأمین اجتماعی تمام افراد جامعه خود بلکه مشاغل 
مجازی بوده و نباید بین اینها فرق گذاشته شود. هرچند ممکن است برخی مشاغل 
که سخت و زیان آور می باشند، از مزایای خاصی برخوردار باشنـد که این موضوع 
خللی به یکسانی مزایای پوشش بیمه آحاد جامعه خللی وارد نمی آورد و به عنوان 
یک استثنا که منطبق با عدل و واقعیت مشاغل وجود دارد،  قابل تفسیر نیز می باشد. 

4ـ2ـ2. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار  
از قدیمی ترین نهادهای بین المللی که ارتباط مستقیمی با تأمین اجتماعی دارد، 
سازمان بین المللی کار است که در سال 1919 به موجب پیمان صلح ورسای تأسیس 
شد. نخستین اساسنامه سازمان بین المللی کار که الهام گرفته از عهدنامه ورسای بود 
به مفهوم اولیه حمایت از کارگران در برابر بیماری، حوادث ناشی از کار، پیری و غیره 
می پرداخته است. سازمان بین المللی کار در دهم ماه می سال 1946 در فیالدلفیا 
قراردادی با سازمان ملل متحد امضـا کرد، که براساس این قرارداد، سازمان بین المللی 
کار به عنوان سازمانی دائمی تأسیس شد. سازمان بین المللی مذکور در حفظ صلح 
مؤثر بوده، عدالت اجتماعی را تعمیم می دهد، شرایط نامساعد زندگی بشر را که 
پیوسته باعث ظلم، فقر و تهدید صلح جهانی بوده است، از بین می برد و موجبات 

تأمین صلح پایدار را فراهم می کند.

مهمترین ویژگی این سازمان سه جانبه گرایی به معنای مشارکت نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان در کنار نمایندگان دولت ها است که این موضوع می تواند به تدوین قوانین 
بیمه  ای مناسب در کشورها بیانجامد. در تصمیم گیری های سازمان نمایندگان کارگران 
و کارگران اثرگذار و دارای رأی مستقل از دولت متبوع خود هستند. این سازمان باتوجه 
به شرایط نامطلوب کار که موجب بی عدالتی، فقر و محرومیت است، خواستار بهبود 
شرایط از طریق تنظیم ساعت کار، تعیین حداکثر ساعت کار روزانه و هفتگی، مبارزه 
با بیکاری و بهداشت کارگران، حمایت از کودکـان و نوجوانان و زنـان، مستمری 
بازنشستگان و ازکارافتادگان، دفاع از منافع کارگران مهاجر و خارجی، حمایت از 
آموزش های شغلی یا فنی و حرفه ای و تأیید اصل مزد برابر در مقابل کار برابر و...  
بوده است. در تاریخ ده مه 1944 اعالمیه ای به تأیید اعضای شرکت کننده رسید که 
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عنوان آن »اعالمیه مربوط به هدف های سازمان بین المللی کار« بود ولی بعدها به 
»اعالمیه فیالدلفیا« معروف شد. در همایش تاریخی کـه در سال 1944 در شهر 
فیالدلفیا، تحت عنوان »کنفرانس بین المللی کار« برگزار شد شرکت کنندگان ضمن 
انتشار اعالمیه فیالدلفیا، حمایت خود را از همکاری کامل سازمان بین المللی کار با 
دیگر نهادهای بین المللی که سهمی از مسئولیت ارتقای سطح بهداشت، آموزش و 

پرورش و رفاه کلیه مردم و تأمین اجتماعی را برعهده دارند، اعالم داشتند.

در این همایش جمله آغازین اساسنامه سازمان بین المللی کار تجلی یافته و مورد 
تأکید قرارگرفت تحت عنوان »صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی 
بدون تأمین اجتماعی نمی تواند تحقق یابد« که سرلوحه فعالیت های بعدی شد 
)صالح جو، 1378( گره زدن صلح جهانی با تأمین امینت اجتماعی افراد جامعه و مسأله 
امنیت کار بیانگر این است که تمام مشاغل و تمام افراد جامعه باید از امنیت شغلی 
و حمایت تأمین اجتماعی مناسب برخوردار باشند تا در سایه این امنیت، همگان در 
امنیت و صلح پایدار زندگی نمایند. ازاین رو در اعالمیه فیالدفیا که به عنوان بخشی 
از منشور و اساسنامه سازمان بین المللی کار نیز ملحق شده، حق تأمین اجتماعی را 
به رسمیت شناخته و دولت ها را مکلف نموده تا این حق را برای افراد با حرفه های 

گوناگون فراهم نماید و در این زمینه با نهادهای بین المللی نیز همکاری نماید.1 

اکنون این اعالمیه به عنوان یک الحاقیـه بخشی از اساسنـامه سازمان بین المللی 
کار را تشکیل می دهد، در این اعالمیه اهداف و مقاصد این سازمان مورد بازنگری 
قرارگرفت تا سازمان را برای تجدید فعالیـت و مشکالتی که بایـد در پایان جنگ 

با آن ها مقابله می شد، آماده نماید. 

مقاوله نامه سازمان بین المللی کار به روشنی حمایت خود را از تمام افراد جامعه از 
جمله افرادی که در مشاغل مجازی شاغل هستند را بیان داشته و با یک دید کلی 
صلح و امنیت جهان را به داشتن نظام بیمه  تأمین اجتماعی گسترده که تمام افراد 

جامعه را دربر می گیرد، وابسته دانسته است. 

1- عراقی، عزت الله، حقوق کار، جلد اول، انتشارات سمت، تهران 13۸6.
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امنیت و صلح پایدار زندگی نمایند. ازاین رو در اعالمیه فیالدفیا که به عنوان بخشی 
از منشور و اساسنامه سازمان بین المللی کار نیز ملحق شده، حق تأمین اجتماعی را 
به رسمیت شناخته و دولت ها را مکلف نموده تا این حق را برای افراد با حرفه های 

گوناگون فراهم نماید و در این زمینه با نهادهای بین المللی نیز همکاری نماید.1 

اکنون این اعالمیه به عنوان یک الحاقیـه بخشی از اساسنـامه سازمان بین المللی 
کار را تشکیل می دهد، در این اعالمیه اهداف و مقاصد این سازمان مورد بازنگری 
قرارگرفت تا سازمان را برای تجدید فعالیـت و مشکالتی که بایـد در پایان جنگ 

با آن ها مقابله می شد، آماده نماید. 

مقاوله نامه سازمان بین المللی کار به روشنی حمایت خود را از تمام افراد جامعه از 
جمله افرادی که در مشاغل مجازی شاغل هستند را بیان داشته و با یک دید کلی 
صلح و امنیت جهان را به داشتن نظام بیمه  تأمین اجتماعی گسترده که تمام افراد 

جامعه را دربر می گیرد، وابسته دانسته است. 

1- عراقی، عزت الله، حقوق کار، جلد اول، انتشارات سمت، تهران 13۸6.

ــن اجتامعــی  ــرو در خصــوص بیمــه تأمی ــن کشــورهای پی   3ـ2. قوانی
مشــاغل مجــازی

در این بخش به قوانین و دیدگاه کشورهای پیشرو در زمینه  بیمه تأمین اجتماعی 
مشاغل مجازی پرداخته شده است

1ـ3ـ2. قوانین و دیدگاه کشور انگلیس
درکشور انگلیس فارغ از توجه به شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد در 4 سطح از حمایت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که دو سطح آن در ذیل 

بیان شده است. 

سطح اول، مختص افرادی است که در استخدام یک کارفرما می باشند و سطح دوم، 
به افراد خوداشتغال اختصاص دارد. مادامی که درآمد خالص سالیانه  آنها کمتر از 
4095 پوند انگلیس باشد، بدون حق بیمـه و بیش تر از آن تا درآمد خاصل سالیانه 
4615 پوند با حق بیمه هفتگی 2 پوند تحت پوشش نظام بیمه ای کشور انگلیس 

قرار دارند. 

همان طورکه مشخص است فارغ از اینکه شغل افراد جامعه در انگلیس چه چیزی 
باشد، بسته به درآمد ماهیانه، تحت حمایت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که این 
امر با عهدنامه های بین المللی و غایت نهایی تشکیل سازمانی تحت عنوان بیمه 
تأمین اجتماعی سازگارتر است. در این نظام دیگر لزومی به تشخیص یک به یک 
مشاغل وجود ندارد و تمام افراد جامعه فارغ از آنکــه در چه شغلی داشته باشند، 
مستحق پوشش نظام بیمه تأمین اجتماعی کشور بوده و دولت موظف به بیمه نمودن 

تمام افراد جامعه می باشد. 

2ـ3ـ2. قوانین و دیدگاه کشور آلمان
نظام تأمین اجتماعی در آلمان بر سه اصــل )اصل بیمه، اصل حمایت و مراقبت 
پرستاری و اصل رفاه( استوار می باشد. پوشـش بیمــه ای در آلمـان شامل موارد 
بازنشستگی، ازکارافتادگی، مقرری بازماندگان، هزینه های درمانی، حوادث ناشی از 

کار، بیکاری و کمک عائله مندی می شود )سام آرام، 105(.

تمام شهروندان آلمانی موظف به داشتن نوعی بیمه تأمین اجتماعی می باشند و در 
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حدود 90 درصد مردم آلمان تحت پوشش صندوق های بیمه هستند. در کشور آلمان 
کارگرانی که درآمد آنها از حد معینی پایین تر است حق انتخاب نداشته و موظف به 
عضویت در یکی از صندوق های بیمه می باشند ولی کارگران با سطح درآمد باالتر از 
سطح معین برخوردار بوده و خویش فرمایان می توانند یکی از دو نوع بیمه صندوق 

یا خصوصی را انتخاب نمایند )کرمی، 1391(.

همان طور که مشخص است قوانین بیمه تأمین اجتماعی در آلمان نیز از اصل 
پوشش بیمه تمام اقشار جامعه حمایت می نماید؛ در نتیجه تمام آحاد جامعه از جمله 

افراد شاغل در مشاغل مجازی نیز از این بیمه برخوردار هستند. 

به عبارت دیگر در کشور آلمان، باتوجه به نگرش آن کشـور به مسأله بیمه تأمین 
اجتماعی و رعایت اصل لزوم پوشش بیمه تمام افراد جامعـه، دیگر نیازی به تدوین 
قوانینی در خصوص بیمه تأمین اجتماعی مشاغل مجازی احساس نگردیده و چه بسا 
تدوین قوانینی در این خصوص امری بی فایده تلقی گردد. چرا که میزان درآمد افراد 
مالک نوع بیمه افراد جامعه بوده و نوع شغل مالک نیست. نگرش کشور آلمان نیز 
منطبق با اساسنامه ها و قوانین بین المللی بوده و به طور مناسبی تمام افراد جامعه از 
جمله افراد شاغل در مشاغل مجازی را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی مناسب 

قرار داده است. 

3ـ3ـ2. قوانین و دیدگاه کشور سوئد
در طرح پایه در کشور سوئد عالوه بر آنکه قوانین مرتبط در خصوص بیمه تمام افراد 
شاغل جامعه وجود دارد، کارکنان و افراد جویای کار چنانچه بیشتر از 20 سال یا کمتر 
از 65 سال داشته باشـند و واجد شرایط بیمه مرتبط با درآمد نباشند )طرح اختیاری(، 
تحت پوشش قرار می گیرند. دولت این نوع افراد را از طریق یارانه حمایت نموده و 

آنها از پرداخت حق بیمه نیز معاف می باشند )افسری و کرمی، 1391(.

 در کشور سوئد مستمری مبتنی بر حق بیمه )سیستم جدید( به کلیه شاغلین و 
خویش فرمایان بـا درآمد سـالیانه بیشتر از 935,17 کرون تعلق می گیرد. مستمری 
تضمینی )سیستم های قدیمی و جدید( به کلیه افراد ساکن در کشور سوئد تعلق 

می گیرد )افسری و کرمی، 1391(.

از آنچـه کـه بیان شـد، مشـخص می گردد که در کشـور سـوئد نیز شـاغلین در 
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تمـام حرفه هـا اعـم از مجـازی یـا غیرمجازی بر اسـاس درآمد سـالیانه مشـمول 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی می گردنـد. همچنیـن در ایـن کشـور اگـر افـرادی به هر 
دلیـل نتواننـد کار کننـد مشـمول بیمه تأمیـن اجتماعـی پایه می گردنـد که این 
بیمـه نیز بـه نظر در راسـتای عهدنامه هـای بین المللی و منطبق با روح تشـکیل 

بنیـادی تحت عنـوان تأمین اجتماعی باشـد. 

علی رغم آنکه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته قوانین بیمه تأمین اجتماعی 
مناسبی وجود دارد که تمام افراد جامعه از جمله شاغلین در مشاغل مجازی را نیز 
تحت پوشش خود قرار می دهند. جهت حفظ اختصار صرفاً به قوانین سه کشوری 
که قوانین آنها در حمایت از اقشار جامعه مناسب است، بسنده شده است. از آنچه 
که بیان شد، مشخص می گردد که در صورتی که نظام بیمه ای هر کشوری بر اساس 
میزان درآمد افراد جامعه تدوین شده باشد، پوشش بیمه تأمین اجتماعی شغل هایی 
که متعاقباً ایجاد می گردند )ازجمله مشاغل مجازی( مشکل نبوده و به آسانی با معیار 

درآمد تحت پوشش نوعی از بیمه قرار می گیرند. 

4ـ2. قوانین داخلی و رویکرد مدیریتی در خصوص بیمه تأمین اجتامعی 
مشاغل مجازی

در این بخش ابتدا به قوانین داخلی که افراد شاغـل در مشاغل مجازی را تحت 
پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می دهند، پرداخته شده و متعاقباً دیدگاه مسئولین 
ذی ربط در خصوص لزوم پوشش این قشر از افراد جامع زیر چتر حمایتی نظام تأمین 

اجتماعی کشور بیان شده است. 

1ـ4ـ2. قوانین ایران در خصوص بیمه تأمین اجتماعی مشاغل مجازی
در کشور جمهوری اسالمی ایران و در قانون اساسی آن به موضوع پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی آحاد جامعه توجه ویژه ای شده و این حق اجتماعی در چارچوب اصل 
29 قانون اساسی، قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین 
سایر قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 
به طور شفاف تصریح شده است. اما متأسفانه راهکارهای مناسبی در فضای عملی و 
واقعی کشور صورت نپذیرفته است و از جمله شاغلین در مشاغل مجازی در نوعی 

سردرگمی در خصوص بیمه خود قرار دارند. 
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ماده 2 قانون بیمه تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 در تعریف شخص بیمه شده 
بیان داشته است: »بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتمـاعی 
بـوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون 
را دارد؛ خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمـه شـده از 
مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند«. از توجه به ماده مذکور مشخص می گردد، 
قوانین جدید برای مشاغل مجازی قاعدتاً باید تدوین گردد؛ چراکه قانون فوق الذکر 

جامع نبوده و بسیاری از مشاغل را دربرنمی گیرد.

با توجه به آنکه در کشور ایران، نوع شغل جهت حمایت نظام تأمین اجتماعی از افراد 
جامعه مهم است، لذا لزوم تدوین قوانین نسبت به مشاغل مجازی کاماًل احساس 
می گردد. با این وجود می توان بیان داشت که متأسفانه قانون خاصی در این خصوص 
تدوین نشده و علی رغم آنکه مسئولین ذی ربط به دفعات بر اهمیت مشاغل مجازی 
اشاره نموده و آن را راهی جهت برون رفت از مشکالت بیکاری بیان نموده اند و بلکه 
لزوم بیمه نمودن شاغلین در این زمینه را نیز ضروری دانسته اند، ولی متأسفانه اقدام 

عملی مناسبی در این خصوص انجام نشده است. 

در حال حاضر در مراجعه به قوانین بیمه تأمین اجتماعی کشور، متوجه می شویم 
که سه نوع بیمه تأمین اجتماعی وجود دارد که عبارتند از: بیمه اجباری، بیمه های 
خویش  فرما از نوع اختیاری و بیمه های خویش فرما از نوع صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد. به طوری که در ماده واحده قانون اصالح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین 
اجتماعی مصوب1365/6/30 بیان گردیده است: »سازمان تأمین اجتماعی مکلف 
است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه 
نماید. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب 

آیین نام  ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید«. 

قانونی شناخته شده  از منظر  به آنکه مشاغل مجازی عموماً  با توجه  متأسفانه 
نیستند لذا افرادی که در گروه مشاغل مجازی، مشغول کار می باشند، باید به صورت 
خویش فرما از نوع اختیاری اقدام به بیمه نمودن خود نمایند. نبود قانون مناسب در 
خصوص مشاغل اینترنتی مشخص بوده و از این حیث لزوم تجدیدنظر در قوانین 

بیمه کاماًل احساس می گردد.
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به عبارت دیگر مشاغل اینترنتی در حال حاضر هیچ فرقی با بیکـاری نداشته و 
هیچ گونه حمایتی از این گونه مشاغل درکشور وجود ندارد و اگر در صورت وجود 
شرایط الزم، افراد بیکار می توانند از حق بیمه دوران بیکاری استفاده نمایند، افراد شاغل 
در اینترنت از این حق نیز محروم هستند چرا که اصاًل تأمین اجتماعی آنها را حمایت 
نمی  کند و صرفاً اگر افراد به صورت اختیاری اقدام به بیمه خود نمایند، از حقوق بیمه 

تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد.

2ـ4ـ2. رویکرد مدیریتی در خصوص بیمه تأمین اجتماعی مشاغل مجازی
پس از توجه به این موضوع که در کشور ما شاغلین در فضای مجازی، از حمایت 
تأمین اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند، بیان دیدگاه های مسئولین ذی ربط می تواند 
بیانگر نگاه آینده کشور به موضوع بیمه این قشر جامعه باشد و امید ایجاد نظام 
بیمه ای مناسب برای این قشر از افراد جامعه در آینده ای نزدیک را ایجاد نماید. لذا 
در این بخش به نظرات مسئولین ذی ربط پرداخته شده و در ذیل به برخی از نظرات 

در این خصوص اشاره گردیده است. 

دکتر فتح نژاد، مشاور رئیس کل و مدیر فناروی اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی 
با مطالبی در خصوص بیمه مشاغل مجازی، در نشسـت نقش و جایگاه فناوری 
اطالعات و فناوری ارتباط اطالعاتی1 در بیمـه الکترونیکی اظهار نموده است: بیمه 
مرکزی مطالعاتی را بر روی انواع ریسک ها در فضای مجازی آغاز کرده است تا امنیت 
در فضای مجازی را مورد واکاوی قرار دهد. بیمه فضـای مجازی کمک شایان توجهی 
به کسب و کار در اینترنت نموده و در واقع شکست بازار را به حداقل رسانده و باعث 

افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد.

فضای مجازی طیف وسیعی از کاربران را دربرمی گیرد که بیمه فضای مجازی می تواند 
شرایط کسب و کار اینترنتی را به محلی ایمن مبدل سازد. به گفته وی، با بررسی هایی 
که در بیمه مرکزی پیرامون این بیمه نامه صورت گرفته نحوه محاسبه ریسک های 

احتمالی در حمله های سایبری مورد توجه قرار گرفت. 

مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه بیان داشته است: در ایاالت متحده امریکا 
زیرساخت های امنیتی در فضای مجازی به گونه ای است که از بیمه فضای مجازی با 

1- Infromation Technolog, IT & Infromation Communication Technology, ICT.
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نام بیمه اطمینان برای کاربران اینترنتی و صاحبان کاال و تجارت نام برده می شود که 
در صورت عملیاتی شدن آن در ایران بسیاری از مخاطراتی که در فضای سایبر امکان 

وقوع دارد، بیمه خواهد شد و بسیار اطمینان بخش خواهد بود.

وی با اشاره به توسعه بیمه در فضای اینترنت متذکر شد: یکی از پتانسیل های بیمه 
در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت های آن آماده بهره برداری است 

و به زودی این مهم محقق خواهد شد )فتح نژاد، 1390(.

هر چند دیدگاه مطرح شده می تواند بیانگر اهتمام و تغییر نگرش مسئولین ذی ربط به 
مبحث مشاغل مجازی و لزوم بیمه نمودن خدمات شرکت های الکترونیکی و مجازی 
باشد ولی در اصل، دیدگاه نظر فوق نیز در راستای پوشش تأمین اجتماعی شاغلین 
فضای مجازی نبوده و صرفاً به لزوم پوشش بیمه خدمات شرکت های الکترونیکی 
توجه داشته که خود این موضوع نیز می تواند نوید تغییرات بهتری در آینده نسبت 

به مشاغل مجازی از جمله پوشش بیمه تأمین اجتماعی این افراد باشد. 

وزیـر کار بـا بیـان اینکـه درصـدد ارائه مجـوز صنفی بـه کسـب و کارهای آنالین 
هسـتیم بیـان داشـته اسـت: در جهـت ایجاد تشـکلی صنفـی، این مشـاغل باید 

دارای اتحادیه شـوند.

به گزارش جی پالس،1علی ربیعی شامگاه دوشنبه در هم اندیشی دولت برای رفع 
موانع فعالیت کسب و کارهای آنالین در کشور بر ایجاد اتحادیه مرتبط با اصناف 
و کسب و کارهای آنالین تأکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه مقررات کار در حوزه 
کسب و کارهای آنالین وجود ندارد و ما در حوزه قوانین تأمین اجتماعی نیازمند مقرارت 

برای کارگران دانشی هستیم.

وی با تأکید بر اینکه برای توسعه کسب و کار در فضای مجازی باید سند توسعه این 
بخش در دولت تدوین شود اضافه کرد: تا دو ما آینده با نظرخواهی تمامی دستگاه های 
مرتبط این سند را آماده طرح در دولت و به عنوان الیحه به مجلس تقدیم می کنیم.

ربیعی با اشاره به اینکه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات 
جدید است، پیشنهاد داد: هسته اولیه تشکیل اتحادیه کسب و کارها در اینترنت و 

www.jamaran.ir  )1-  )مشاغل آنالین مجوز صنفی می گیرند
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فضای مجازی باید برنامه ریزی شود.

وزیر کار با تأکید بر نقش کسب و کارهای فضای مجازی در رشد اقتصاد ایران گفت: 
جهت گیری اقتصاد کشور نسبت به جمعیت مبلغ 40 میلیارد دالر است که تا امروز 
تنها 10 میلیارد دالر آن محقق شده است. بر این اساس باید از بخش خصوصی و 

کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در دنیا نیز نسل سوم توسعه اشتغال بر تکنولوژی های 
اطالعاتی قرار دارد، گفت: مفهوم مقررات به واسطه این تکنولوژی ها در حال تغییر 

است و ما نیز باید به سمت این شاهراه اطالعاتی حرکت کنیم.

به گفته وی امروز تمام دستگـاه های مرتبط در حوزه نظارت حمایت کننـدگان و 
تسهیل گران فضای کسب و کار بر توسعه کسـب و کارهای آنالین تأکید دارند و در 
صورت ایجاد مقرارت و قوانین در این بخش می توانیم پاسخگویی سریع، نظارت 

شفاف و نگاه فرصتی به این حوزه داشته باشیم.

وزیر کار با تأکید بر اینکه هم اکنون عالوه بر رشته های مرتبط با فناوری اطالعات و 
ارتباطات سایر رشته ها نیز در تولید محتوای فضای دیجیتال نقش دارند، گفت: ما در 
گام اول به این سمت می رویم که به کسب و کارهای آنالین مجوز صنفی می دهیم و 
در گام دوم تشکل صنفی برای آنها ایجاد خواهیم کرد تا گفتگو با فعاالن کسب و کار 

در این بخش ساماندهی شود.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد قوانین کار در فضای مجازی و تسهیل نظام بیمه ای 
می توان شاهد افزایش سهم اشتغال در سال آینده در این بخش بود )ربیعی، 1395(.

از توجه به بیانات وزیر کار و نگاه وی در خصوص مشاغل مجازی می توان امیدوار 
بود که در آینده ای نزدیک قوانینی مناسب در خصوص نظام بیمه ای افراد شاغل در 

مشاغل مجازی، توسط مجلس قانون گذاری تصویب گردد. 

محمود واعظی وزیر ارتباطات در مورد اقدامات دولت یازدهم در فضای مجازی بیان 
داشته است: »رویکردی که دولت در زمینه  فضای مجازی داشته، یکی از مهمترین 
کارهای دولت یازدهم است؛ درحالی که دولت قبل با اینکه فضای مجازی در آن به 
حدی بود که افراد فقط اطالعات کسب کرده و اطالع رسانی کنند، اما همین مقدار 

را هم تهدید تلقی می کردند«.
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به گفته وزیر ارتباطات، این دولت ابتدا دسترسی آزاد به اطالعات را در دستور کار خود 
قرار داد؛ پس از آن منشور حقوق شهروندی را به عنوان یکی از سیاست های مهم و 

جدی در کشور قرار داد.

واعظی تأکید کرد: بستر شبکه ملی اطالعات و فضای مجازی را برای اینکه بتواند 
بستر و شبکه ای برای اتصال و ارتباط ملت ایران با هم باشد، فراهم کردیم. از زمانی 
هم که دسترسی به اینترنت به سرعت و کیفیت نسبتاً مطلوب رسید، هدف اصلی 
ایجاد آن، یعنی کسب وکارهای الکترونیکی و دانش بنیان را در اولویت اساسی خود 

قرار دادیم.

به گفته  وزیر ارتباطات، در سال 94 حدود 30 هزار شغل در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات ایجاد شد. میزان اشتغال در حوزه  ICT در سال 95 به 100 هزار شغل افزایش 

یافت و در سال 96 نیز ایجاد 1300 هزار شغل در فضای مجازی هدف گذاری شد.

هم اکنون در مورد کسب وکارهای الکترونیکی نمونه های خوبی در شهر تهران و 
برخی از کالن شهرها در زمینه  حمل و نقل، امالک، گردشگری و تجارت وجود دارد. 
فعالیت های خوبی در این کسب وکارها انجام شده است که باید در همه  شهرها 
و استان ها گسترش داده شود. در ادامه بیان داشته است: حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات بر خالف صنعت های دیگر در حوزه اشتغال نیاز به منابع زیاد ندارد. 
امیدواریم بتوانیم با منابع مالی کم و استفاده از زیرساخت های آماده شده، برای جوانان 

به ویژه جوانان فارغ التحصیل بیکار، شغل ایجاد کنیم )واعظی، 1396(. 

نظر این مسئول محترم نیز، بیانگر توجه مسئولین ذی ربط به حوزه کسب و کار 
مجازی است، هرچند تا درک کامل لزوم پوشش بیمه تأمین اجتماعی آحاد جامعه 
از جمله افراد شاغل در مشاغل مجازی و تدویـن قوانین آن به نظر راه بسیاری در 

پیِش ِروی کشور قرار دارد. 

از توجه به آنچه که در این بخش بیان گردید، می توان نتیجـه گرفـت که نگاه 
صددرصدی در دید کالن کشور، جهت پوشش بیمه تأمین اجتماعی افراد شاغل در 
مشاغل مجازی وجود ندارد و صرفاً بعضی افراد مسئول در برخی موارد به لزوم این 
موضوع اشاره نموده اند و همت همگانی جهت عملیاتی نمودن این موضوع به نظر 

وجود ندارد.
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2. رضورت پوشش تأمین اجتامعی بر مشاغل مجازی 5ـ 

در این بخش ابتدا به ضرورت تحت پوشش قرارگرفتن آحاد جامعه تحت حمایت 
تأمین اجتماعی از منظر اسناد بین المللی پرداخته شده و متعاقباً ضرورت مذکور از 

منظر قوانین داخلی بیان گردیده است.

ــازی از  ــاغل مج ــر مش ــی ب ــن اجتماع ــش تأمی ــرورت پوش 1ـ5ـ2. ض
ــی ــناد بین الملل ــر اس منظ

حـق برخـورداری از تأمیـن اجتماعی امـروزه یکـی از نیازهای مهـم و اصلی جوامع 
بشـری اسـت به طوری کـه این حـق، امـروزه در جوامـع بشـری موردقبول بـوده و 
در قوانین کشـورهای مختلف به رسـمیت شـناخته شـده و اسـناد بین المللی نیز 
آن را مـورد تأییـد قـرار داده و لـزوم تأمیـن اجتماعـی افـراد جامعـه را ضـروری و 

اجتناب ناپذیـر دانسـته اند. 

صنعـت بیمـه بـا توجه به نیـاز روزافـزون جوامع بشـری، در موضوعـات مختلف 
مربـوط بـه آن گسـترش یافتـه اسـت. از مهمتریـن حیطه هـای موضـوع بیمـه، 
حیطـه تأمین اجتماعی اسـت کـه امروزه در تمام جوامع بشـری و بلکه در اسـناد 
بین المللـی بـه ایـن مهم پرداخته شـده اسـت. نظام رفـاه و تأمیـن اجتماعی یکی 
از اساسـی ترین پیش نیازهای توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشـورها تلقی 
شـده و بـه همیـن دلیـل به عنـوان مهمترین اهـرم برقـراری عدالـت اجتماعی در 
جوامـع مدنی محسـوب می شـود و همواره مقولـه ای در حقوق انسـانی، حاکمیت 
ملی و در راسـتای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده ای را ایفا نموده اسـت، 
به گونـه ای کـه توسـعه پایـدار هر کشـور در درازمـدت با کمیـت و کیفیت نظام 
رفاه و تأمین اجتماعی آن کشـور همبسـتگی و رابطه ای مسـتقیم دارد.1 نخسـتین 
قـرارداد بیمـه ای کـه بـه وجود آن پـی برده اند، قـرارداد بیمه حمل و نقل اسـت که 
سـال هزاروسـیصدوچهل و هفت میالدی در ایتالیا منعقد شـد و شاید آغاز فعالیت 

بیمـه ای بـه معنی امـروزی آن قرن چهاردهم میالدی باشـد )محمـدی، 1396(.

1- پناهی، بهرام، نظام تامین اجتماعی و اقتصاد بازار، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 3۹، 

پاییز 13۸3.
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 از توجـه بـه تاریـخ بیمـه مذکـور، اهمیـت موضـوع بیمـه بـرای جوامع بشـری 
مشـخص می گـردد. ایـن لـزوم، همـواره و با گسـترش امکانـات و پیشـرفت های 
زندگی انسـانها، بیش از پیش نیاز شـده اسـت. توجه بشـر از همان زمانهای اولیه 
تشـکیل جوامـع بـه مبحـث بیمـه و پیشـرفت روزافزون ایـن صنعـت، موجبات 
اهتمـام و توجـه سـازمان های بین المللـی بـه این مهم گردیده اسـت کـه از جمله  
آنهـا می تـوان بـه اعالمیه جهانی حقوق بشـر، منشـور ملـل متحد، کنوانسـیون 
بین المللـی رفـع هرگونـه تبعیض نـژادی، کنوانسـیون حذف هرگونـه تبعیض بر 
ضـد زنان، مقاوله نامه های سـازمان بین المللـی کار و اعالمیه فیالدلفیا اشـاره نمود 
کـه در بخشـهای قبلی بیـان گردیده اند و در آنها لزوم پوشـش تمـام افراد جامعه 
بـه وضـوح بیـان گردیده اسـت. در اینجا جهت حفـظ اختصار از بیـان مجدد آنها 

خـودداری گردیـده و صرفـاً به یک اشـاره کوتاه بسـنده می شـود. 

امـروزه نظـام جامـع تأمیـن اجتماعـی در تمـام کشـورهای دنیـا بر مبنـای اصل 
شناخته شـده در اسـناد بین المللـی، موظـف اسـت آحـاد جامعـه را فـارغ از رنگ 
پوسـت و تعلـق قومـی و جغرافیایـی دربرگیـرد؛ به طوری کـه در اعالمیـه  جهانـی 
حقـوق بشـر، ایـن اصل مـورد تأیید و تأکیـد قرار گرفته اسـت.  مـاده 22 اعالمیه 
مذکـور بیـان داشـته اسـت: »هـر کسـی به عنـوان عضـوی از جامعـه حـق دارد 
از امنیـت اجتماعـی برخـوردار بـوده و از راه کوشـش در سـطح ملـی و همیـاری 
بین المللـی بـا سـازماندهی منابـع هـر مملکـت، حقـوق سـلب ناپذیر اقتصـادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی خویـش را بـرای حفـظ حیثیـت و رشـد آزادانه  شـخصیت 
خویش به دسـت آورد«. ماده 25 نیز بیان داشـته اسـت: »هر انسـانی سـزاوار یک 
زندگـی بـا اسـتانداردهای قابل قبول برای تأمین سـالمتی و رفاه خـود و خانواده اش، 
ازجمله تأمین خوراک، پوشـاک، مسـکن، مراقبت های پزشـکی و خدمات اجتماعی 
ضـروری اسـت و همچنیـن حـق دارد کـه در زمان هـای بیـکاری، بیمـاری، نقص 
عضـو، بیوه گـی، سـالمندی و فقـدان منابع تأمین معـاش، تحت هر شـرایطی که 
از حـدود اختیـار وی خـارج اسـت، از تأمین اجتماعـی بهره مند گـردد. دوره  مادری 
و دوره  کودکـی سـزاوار توجـه و مراقبـت ویژه اسـت. همه  کودکان اعـم از آن که با 
پیونـد زناشـویی یا خارج از پیوند زناشـویی بـه دنیا بیایند، می بایسـت از حمایت 

اجتماعی یکسـان برخوردار شـوند«. 
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از توجه به اسناد بین المللی از جمله ماده 25 مذکور، مشخص می گردد که اسناد 
بین المللی حمایت خود را از لزوم پوشش بیمه  تأمین اجتماعی تمام آحاد جامعه به 
وضوح اظهار داشته است، لذا می توان بیان داشت که از نظر اسناد بین المللی تمام 
افراد جوامع ازجمله کسانی که در مشاغل مجازی مشغول به کسب و کار می باشند 

باید تحت حمایت نظام تأمین اجتماعی بوده و از مزایای آن برخورداد شوند.

امروزه نظام جامع تأمین اجتماعی در تمام کشورهای دنیا، بر مبنای اصلی شناخته 
شده در اسناد بین المللی، موظف است آحاد جامعه را فارغ از رنگ پوست وتعلق 
قومی و جغرافیایی در برگیرد؛ به طوری در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، این اصل 
مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.1 ماده 22 اعالمیه مذکور بیان داشته است:»هر 
کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از 
راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، 
حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و 
رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد«. ماده 25 نیز بیان داشته است: 
»هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه 
خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و 
خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، 
نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از 
حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. دوره ی مادری و دوره ی 
کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند 
زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی 

یکسان برخوردار شوند«.  

از توجه به اسناد بین المللی از جمله ماده 25 مذکور، مشخص می گردد که اسناد 
بین المللی حمایت خود را از لزوم تحت پوشش بیمه ی تأمین اجتماعی قرار گرفتن 
تمام آحاد جامعه به وضوح بیان داشته است، لذا می توان بیان داشت که از نظر 
اسناد بین المللی تمام افراد جوامع از جمله کسانی که در مشاغل مجازی مشغول به 
کسب و کار می باشند باید تحت حمایت نظام تأمین اجتماعی بوده و از مزایای آن 

برخورداد شوند.

1-The universal declaration of human rights, 1948.
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ــازی از  ــاغل مج ــر مش ــی ب ــن اجتماع ــش تأمی ــرورت پوش 2ـ5ـ2. ض
ــی ــن داخل منظــر قوانی

علی رغم اهمیت موضوع تأمین اجتماعی و لزوم تحت پوشش قرار دادن آحاد جمعیت 
کشور در زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی، به نظر کاستی ها و کمبودهایی در قوانین 
مدوّن در این خصوص وجود دارد که این کاستی ها و بلکه نبود قوانین الزم و ضروری 
در حیطه مشاغل مجازی، موجب سردرگمی افراد شاغل در فضای کسب و کار مجازی 

از لحاظ بیمه ای شده است و این افراد تحت پوشش مناسب بیمه ای قرار ندارند. 

اصـل بیسـت و نهـم قانون اساسـی در کشـور ایـران نیز بـه این مهـم پرداخته و 
بیان داشـته اسـت: برخـورداری  از تأمیـن  اجتماعـی  از نظر بازنشسـتگی ، بیکاری ، 
پیـری ، ازکارافتادگی ، بی  سرپرسـتی ، در راه  ماندگی ، حوادث  و سـوانح  نیـاز به  خدمات  
بهداشـتی  و درمانـی  و مراقبتهـای  پزشـکی  به صـورت  بیمـه  و غیـره  حقی  اسـت  
همگانـی . دولـت  موظـف  اسـت  طبـق  قوانیـن  از محـل  درآمدهـای  عمومـی  و 
درآمدهـای  حاصـل  از مشـارکت  مـردم ، خدمـات  و حمایتهـای  مالی  فـوق  را برای  

یک  یـک  افـراد کشـور تأمیـن  کند. 

متأسفانه نه تنها تمام افراد جامعه بلکه افرادی که در مشاغل مجازی نیز مشغول 
به کار می باشند، تحت حمایت بیمه اجتماعی قرار ندارند. به طوری که بسیاری از افراد 
جامعه امروزه در فضای مجازی مشغول کسب و کارهایی چون ارائه خدمات اینترنتی، 
حمل ونقل از طریق ارتباط اینترنتی، خرید و فروش اینترنتی و.. می باشند که برمبنای 
اصل مذکور و نیز اسناد بین اللملی دولت ها موظف به حمایت و تحت پوشش بیمه 
قراردادن آنها می باشند. با این حال، قوانینی که بتواند این مهم را اجرایی نماید تدوین 
نشده و به نظر این مهم در حال حاضر فراموش شده است. امروزه لزوم پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی آحاد جامعه از جمله افرادی که در فضای مجازی مشغول کسب و کار 

می باشند، کاماًل احساس می گردد. 

از توجه به قانون اساسی و اصل مذکور و نیز بیان نظرات برخی از مسئولین ذی ربط 
می توان بیان داشت که ضرورت پوشش بیمه تأمین اجتماعی آحاد جامعه از جمله 
افراد شاغل در مشاغل مجازی بر همگان روشن است، با این وجود نوعی غفلت در این 
خصوص وجود دارد که حرکت به سمت جلو در خصوص پوشش بیمه افراد شاغل 

در مشاغل مجازی را کند و بلکه ایستا نموده است. 



71

حتی اگر در اسناد بین المللی در لزوم بیمه تأمین اجتماعی آحاد افراد جامعه ضرورتی 
وجود نداشت و نیز در قانون اساسی کشورمان نیز به این مهم توجه نشده بود، 
بازهم بنا بر دالیل اخالقی و اجتماعی، وابستگی پیشرفت جامعه به بیمه افراد و 
جلوگیری از خطرها و مشکالتی که افراد و به تبع آن کشور را تهدید می نماید، لزوم 
بیمه تأمین اجتماعی تمام آحاد جامعه از جمله افرادی که در فضای مجازی مشغول 
به کسب و کار می باشند، برای همگان از جمله مسئولین ذی ربط مشخص است. 
ضرورت مذکور ایجاب می نماید، تا هرچه سریعتر پوشش تأمین اجتماعی این قشر از 

جامعه نیز بررسی و قوانین آن تدوین و اجرایی گردد.

6ـ2. رهیافت تأمین اجتامعی برای کسب و کار مجازی  

از آنچه که بیان شد می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از کشورها مسأله میزان 
درآمد، مالک پوشش بیمه تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده است. در این کشورها 
که عموماً کشورهای پیشرفته نیز می باشند، مشکلی از جهت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی اقشار جامعه، شغل های جدید از جمله مشاغل مجازی وجود ندارد و افراد 
جامعه بر اساس میزان درآمد مشمول خدمات و پوشش نظام تأمین اجتماعی کشور 
خودشان قرار می گیرند. حتی افراد بیکار نیز در بسیاری از این کشورها تحت پوشش 

بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. 

در کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران، نظام بیمه تأمین اجتماعی بر اسـاس شـغل 
تدوین شـده اسـت و براسـاس نوع شـغل افراد جامعه تحت نظام بیمه ای کشـور 
قـرار دارنـد، با توجـه به نگرش جمهوری اسـالمی ایـران به نظام تأمیـن اجتماعی 
کشـور لزوم تدوین قوانین موردنیاز جهت تحت پوشـش قرارگرفتـن افرادی که در 
فضـای کسـب و کار مجازی مشـغول بـه کار می باشـند، کاماًل مشـخص می گردد، 
 چراکـه قوانیـن حاضـر حمایتـی از آنها نمی نمایـد. صرفاً ممکن اسـت ایـن افراد 
تحـت عنـوان اختیـاری خـود را بیمـه نماینـد کـه این بیمه نیـز به هیـچ وجه با 
روح اسـناد بین المللـی در خصـوص ضرورت پوشـش بیمه تأمیـن اجتماعی آحاد 
انسـانی و نیز قانون اساسـی کشـور نداشـته و گویا تمام هزینه های بیمه توسـط 
بیمه گـر پرداخـت می گـردد و اگـر شـخصی ناتوان از بیمـه خویش فرما باشـد، از 
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پوشـش بیمـه ای کشـور بیـرون می ماند که این امـر با هیچ منشـور بین المللی و 
نیـز قوانین داخلی همخوانـی ندارد. 

لـذا لـزوم تدویـن قوانیـن موردنیـاز در خصـوص نظـام بیمـه ای کشـور کـه 
بتواندگسـتردگی کامـل بـر تمـام افراد جامعـه داشـته و خصوصاً افراد شـاغل در 
زمینه  فضای کسـب و کار مجازی که امروزه طیف وسـیعی از شـاغلین کشـور را 
تشـکیل می دهند را دربربگیرد، کاماًل احسـاس می گردد. خوشـبختانه مسـئولین 
ذی ربـط نیـز در بیانـات خـود به ضرورت فـوق رسـیده اند که این موضـوع نوید 
تدویـن قوانیـن الزم در آینـده ای نزدیـک را می دهد تا در راسـتای آن شـاغلین در 
فضای کسـب و کار مجـازی نیز بتوانند از خدمات یکسـان نظـام تأمین اجتماعی 

برخـوردار بوده و دارای امنیت شـغلی،  بازنشسـتگی و درمانی مناسـب باشـند.
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بـرای   اجتامعـی  تأمیـن  اجرایـی  و  راهـرد عملیاتـی  فصـل3.   
مجـازی کسـب و کار 

مخاطراتـی کـه در واقـع یـا در نظـر مـردم، تجـارت از طریـق ارتباطـات 
الکترونیکـی را تهدیـد می کنـد، می توانـد در گسـترش و نفـوذ عمومـی 
ایـن نـوع از تجـارت، تأثیر منفی داشـته باشـد. به عـالوه، سـامانه هایی که 
بـرای فضـای مجازی بـه کار گرفتـه می شـوند، اغلب گران قیمت هسـتند 
و خسـارت بـه آنهـا می توانـد بازرگانـان الکترونیکـی را در معـرض خطـر 
ورشکسـتگی قرار دهد. همچنیـن، زیان های فراگیری معامـالت اینترنتی را 
تهدیـد می کنـد که بیمـه می تواند تضمین مطمئنـی بـرای در امان ماندن 
از بخشـی از چنیـن خسـارت هایی باشـد. دالیـل فـوق به خوبـی ضـرورت 

طراحـی و اجـرای بیمـه فضـای مجـازی را نشـان می دهد. 

یکی از مالکهای مطرح برای ارزیابی پیشـرفت و توسـعه هر کشـور، بررسـی این 
نکتـه اسـت کـه تا چه حد کشـوری نظام بیمـه ای خود را در جهـت حمایت از 
فعالیت هـای اقتصـادی و تجاری )از جمله تجارت الکترونیکی(، انعطاف نسـبت 
بـه مخاطـرات جدیـد قابل بیمـه، به روز رسـانی اطالعات و پذیرش شـرکت های 
خارجـی در کنار مؤسسـات داخلی توسـعه داده اسـت. بـا درنظرگرفتن عالقه و 
تـالش کشـورمان برای عضویت در سـازمان تجـارت جهانی باید توجه داشـت 
کـه یکـی از امتیازاتـی که پیوسـتن یک کشـور به سـازمان تجـارت جهانی در 
اختیـار سـایر رقبـا و شـرکای تجـاری آن کشـور قـرار می دهـد، آزادی حضـور 
در صحنـه بین المللـی و رقابـت در ایـن عرصـه می باشـد. بنابرایـن، بـا توجـه 
بـه مقبولیـت بیمـه تجـارت الکترونیکی در سـطح جهانـی، شـرکت های بیمه 
کشـورمان بایـد درصـدد برنامه ریـزی و پوشـش بیمـه ای در ایـن حـوزه برآیند، 
در غیر این صـورت، رقبـای خارجـی خواهند توانسـت بـه اسـتفاده از فرصتهای 
جدیـدی کـه برای بانکداری و بیمه خارجی در کشـورمان گشـوده شـده، به ارایه 

خدمـات بیمه فضـای تبادل اطالعـات در کشـورمان بپردازند.

در مورد بیمه فضای مجازی، خسارات ناشی از تبلیغات، رقابت ناعادالنه، نشر 
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اکاذیب، توهین، نمایش محصوالت تقلبی با عالمت تجاری بیمه گذار و ارسال پیام های 
الکترونیکی انبوه به مشتریان ثابت بیمه گذار برای جازدن خود به جای تأجر اصلی 
)مؤسسه بیمه گذار( یا جلب مشتریان وی از طریق معرفی تسهیالت و تخفیف های 
واقعی یا دروغین، از مسایلی است که باید تکلیف آنها در زمان طراحی این نوع از 

بیمه نامه روشن شود.1 

1ـ3. جنبه های اجتامعیـ  اقتصادی بیمه مشاغل مجازی

در دهه های اخیر افزایش میزان آگاهی عموم جامعه کنونی کشور از کارکردها و 
نقش های بیمه های اجتماعی و تغییر نگرش آنان به این گونه مباحث، میزان اقبال 
و عالقمندی به این گونه بیمه ها را از سوی افراد فعال در بازار کار افزایش داده 
به طوری که تقاضا برای بیمه اجتماعی در سبد تقاضای خانوارهای ایرانی در اهم 
اولویت ها قرار گرفته است .در مقابل پاسخگویی به حجم قابل اعتنا به این تقاضاها 
و نحوه ساماندهی به آن از چالش های برجسته سازمان های بیمه گر همچون سازمان 

تأمین اجتماعی است .

به هرحال با افزایش مطلق و نسبی نیروی انسانی جمعیت بازار کار و ایجاد و گسترش 
از  دو چندان خواهد شد. چراکه  این صندوق ها  کسب و کارهای جدید چالش های 
یک طرف ساختار سازمان تأمین اجتماعی که در ذیل روابط سه گانه کارگر، کارفرما 
و دولت طراحی شده، برای گسترش و پوشش بیمه ای مشاغل جدید با چالش های 
قانونی روبه رو می باشد. به نحوی که قوانین و مقرراتی قدیمی کشورمان، و ادبیات 
آن با بازار کنونی و فضای کسب و کار های جدید و قواعد تنظیم کننده به ویژه در 
حوزه اشتغال مجازی سنخیت همخوانی ندارد. آثار این امر منجر به عدم موفقیت 
بیمه های اجتماعی در تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای که از مؤلفه های اصلی 
پایداری صندوق بیمه های اجتماعی می باشد، گردیده است. از سوی دیگر، سمت و 
سوی تقاضای گروه های شاغل در فضای کسب و کار مجازی که روابط کاری متفاوت 
از روابط کار سنتی داشته و بسیاری از مؤلفه ها و اجزاء و عناصر »کار« و »نهاده های 

1- Grzebiela, T. , "Insurability of electronic commerce risks", Proceedings of 
35th Hawaii International Conference on System Sciences 2002.
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تولید« آن دستخوش تغییر شده و مفهوم کارگاه، ساعت کار، قرارداد کار، دستمزد 
کارگر و کارمند و.. به کلی دچار دگردیسی شده است . این تحوالت، ارایه  بیمه های 

اجباری را در زمینه کسب و کار مجازی بیش از پیش ضروری می سازد. 

برایند دو موضوع سبب ساز آن شده که بخش قابل توجهی از شاغالن که خارج از 
چارچوب و استانداردهای بیمه های اجباری بوده و نحوه مزد و حقوق و اشتغال آن 
متفاوت از آن است خود را از حقوق اولیه قانون اساسی کشور و مصداقاً اصل 29 و 
متفرعات آن همچون بندهای 3، 12 و 32 اصل سوم و اصول 29 و 89 قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران، محروم می بینند.

به همین منظور و به دلیل رشــد و گسترش اینگونـه مشاغل در کشور و نیز لزوم 
مقابله با ریسک کاهش جمعیت تحت پوشش لزوم ارزیابی مسائل و مشکالت این 
بخش از جمعیت فعال کشور و نحوه تعامل آنان با سازمان تأمین اجتماعی می تواند 
منجر به ایجاد یک راهبرد بردـ  برد چه برای سازمان تأمین اجتماعی و چه افراد فاقد 

پوشش شاغل در حوزه بازار دیجیتال شود .

     بند اول. مبانی و ادبیات نظری
بیمه های اجتماعی به عنوان مهمترین ابزار ارائه خدمات حمایت های اجتماعی بوده و 
نقش مهمی را در مقابله با مخاطرات مختلف از جمله تغییرات جمعیتی، محیطی، 
سیاستی، اقتصادی و غیره ایفا نموده و از طریق بازتوزیع درآمد و ریسک بین النسلی و 
ارتقای سرمایه انسانی و حمایتها از افرادی که به طور غیرارادی شغل خود را از دست 
داده اند، میزان تا ب آوری آن را در برابر تکانه های اقتصادیـ  اجتماعی افزایش داده و 
ریسک مخاطرات مالی و جانی را کاهش می دهند و منجر به رفاه نسبی و کاهش 

شکاف طبقاتی عموم مردم می گردد.

ایـن بیمه هـا به عنـوان یکـی از عناصـر هویتـی دولت ها شـناخته می شـود که با 
کاهـش رشـد اقتصـادی در بازارهـای داخلی آن ابعـاد کارکردی آن مورد پرسـمان 
احـزاب، جناحهـای سیاسـی، گروه هـا و فعاالن کارگـران و اصناف و سـندیکاها قرار 
گرفتـه و در جوامـع رو به رشـد من جملـه ایـران کـه در مرحلـه گـذار بـه سـمت 
پیشـرفت و تعالـی قـرار دارنـد، بـا افزایـش آگاهـی از کارکردهـا و اهـداف عالیه 
نظام هـای بیمه هـای اجتماعـی و تغییر نگرش فعـاالن عرصه کار نسـبت به آن، 
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افزایـش روز افـزون تقاضـا را بـرای بیمه هـای اجتماعـی و کسـب آرامـش خاطر 
نسـبت بـه آینـده دربرخواهـد داشـت و نیازمنـد پاسـخگویی مطلـوب از سـوی 
سـازمان بیمه گـر اجتماعـی همچون تأمیـن اجتماعی اسـت و هرگونـه ناتوانی در 
سـامان دهی اینگونـه تقاضاهـا و مطالبه گری ضمـن کاهش رفاه و افزایش شـکاف 
طبقاتـی در بیـن طبقات مختلف شـغلی اعتمـاد و اطمینان مردم بـه حاکمیت و 

نظـام را کاهـش می دهد .

بدیهی است که این مهم با وقوع انقالب اطالعاتی در دهه 70 خورشیدی و رویارویی 
جامعه با ابزارهای هوشمند و جدیدی نظیر رایانه، اینترنت، موبایل، ماهواره، شبکه های 
اجتماعی مجازی و شکل گیری مشاغل نوظهور و رادیکال در بازار کار میزان این 
تقاضاها را دوچندان نموده و نتیجه آن شده که مشاغل یا خرده مشاغل جدید با 
مختصات متفاوت از ذهنیت عموم اقشار مردم با هویتی برگرفته از نظام صفر و یک، 
به شدت در فضای دیجیتالی در حال شکل گیری است و سرعت این تغییرات به حدی 
بوده که ممکن است شکل دیروز و امروز این شغل با همدیگر متفاوت باشد و فارغ از 
همه نقاط مثبت و منفی شکل گیری این  گونه مشاغل، ورود یا عدم ورود افراد شاغل 
به این مشاغل به جرگه بیمه شدگان سازمان می تواند آینده سازمان تأمین اجتماعی 
را از یک سوی به دلیل استیصال در تعمیم دادن پوشش بیمه ای برای مشاغل جدید 
و از سوی دیگر به دلیل سیالیت و یا هویت ژله ای این مشاغل رادیکالی به چالش 
کشانیده و با تأثیر در سبد جمعیتی بیمه شدگان سازمان، پایداری مالی آن را با تهدید 

یا فرصت مواجهه نماید.

    بند دوم. نظام تأمین اجتماعی و جایگاه بیمه های اجتماعی دراین نظام
نظام تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و به همین دلیل به عنوان مهمترین اهرم برقراری 
عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود و همواره مباحث  حقوق انسانی، 
حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده ای ایفا کرده، 
به گونه ای که توسعه پایدار هر کشور در درازمدت با کمیت و کیفیت نظام رفاه و 

تأمین اجتماعی آن کشور همبستگی و رابطه ای مستقیم و معنادار دارد.

بنـا بـر تعریف تأمیـن اجتماعـی در مقاوله نامـه شـماره 279 سـازمان بین المللی 
کار(ILO)تأمیـن اجتماعـی بـه منزله حمایتی اسـت که جامعه )دولت هـا( در قبال 
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پریشـانی های اجتماعـی و اقتصـادی پدیـد آمده به واسـطه قطع یا کاهش شـدید 
درآمـد افـراد بـر اثـر بیـکاری، بیمـاری، بـارداری، ازکارافتادگـی، سـالمندی، فوت و 
همچنیـن افزایـش هزینه هـای درمـان و نگهـداری خانـواده بـه اعضای خـود ارائه 
می دهـد؛ در واقـع براسـاس تعاریـف سـازمان های بین المللـی، تأمیـن اجتماعـی 
ابـزاری جهت مقابلـه با مخاطرات و بحران های اجتماعی و اقتصادی ناشـی از قطع 
یـا کاهـش درآمد افـراد در دوران مختلف، تعریف شـده اسـت که هـدف محوری 
آن فراهـم آوردن امنیـت اجتماعـی و اقتصـادی بـرای اقشـار فعـال و بازنشسـته 
جامعـه و خانـواده و بازمانـدگان آنها بـوده و نقـش غیر قابل انـکاری در برنامه های 
توسـعه پایـدار؛ گسـترش عدالت اجتماعی، حفـظ کرامت انسـانی و تقویت مبانی 
همبسـتگی ملـی دارد1 و دولت هـا و حاکمیت هـا معموالً بخشـی از فعالیت خود 
را کـه بـه زیرشـاخه رفـاه اجتماعـی معطوف بـوده به ایـن عرصه اختصـاص داده 
و راهبردهـای خـود در ایـن حـوزه را در 3 بخـش بیمه هـای اجتماعـی، حمایـت 

اجتماعـی و برنامه هـای مشـارکت بـازار تدوین و تبییـن می نمایند.

بر اساس مطالعات و تحقیق های صور ت پذیرفته امروزه نظام های تأمین اجتماعی 
متکی بر دولت در بیش از 209  کشور جهان در حال اجرا و قابل رؤیت هست و 
علت این سطح گستردگی از مداخالت توسط دولت ها به نظر اندیشمندان این حوزه 
به 3 نظریه شکست بازار،2 نظریه شکست دولت و نظریه شکست ارزشهای عمومی 

1- کرباسیان، مهدی، تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران، رشکت سهامی انتشار، تهران 13۸4.

2- شکست بازار یک اصطالح اقتصادی است و توجیهی برای مداخله دولت در مواردی که بازار آزاد نمیتواند 

از میزان  بازار میزان تولید محصول کمرت  آنها به دست  یا در صورت سپردن  آنها را تامین و برآورد نماید و 

بهینه خواهد بود که اصطالحاً آن را شکست بازار )Market Failure( نامیده اند در این موارد دولت به عنوان 

برطرف کننده شکست بازار (عدم موفقیت در تولید کاال به طور مناسب) و ایجادکننده “کارآمدی”، در ایجاد 

رفاه دخالت میکند. مثالهای کالسیک برای شکست بازار عبارتند از خدمات اجتماعی و درمانی، بازتوزیع درآمد 

به نفع طبقات فقیر، خدمات عمومی مثل دفاع و امنیت، توسعه علوم پایه و نهایتاً دفاع از حقوق مالکیت.

خورده  شکست  “کارآمدی”  هدف  به  رسیدن  در  بازار  مکانیزم  که  برد  نام  می توان  را  متعددی  مؤلفه های 

و دولت ناگزیر است که به عنوان برطرف کننده شکست بازار و ایجادکننده “کارآمدی”، در اقتصاد و بازار 

دخالت نماید. از جمله مؤلفه های مؤثر می توان به نبود رقابت، نبود بازار، اثرات برون ریزها )اثرات خارجی)، 

کاالهای عمومی، اطالعات و دانش و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره داشت. اما به اعتقاد نظریه پردازان حوزه 

رفاه اجتماعی بازار به سه دلیل اصلی زیر در ارائه کاالی تأمین اجتماعی شکست خورده و لزوم وجود دولت 

جهت ساماندهی این بازار احساس می گردد.

1.عمومی بودن کاالی تأمین اجتماعی: کاالی عمومی دارای دو خاصیت مهم هستند اول آنکه که مرصف 

یک کاالی عمومی توسط یک فرد نمی تواند مانع از مرصف سایر افراد از آن کاال گردد و دوم آنکه که ممانعت 
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برمی گردد و از میان این سه نظریه نظریه شکست بازار مبنای ورود دولت ها به عرصه 
ارائه خدمات تأمین اجتماعی است.1

خاطرنشان می سازد توسعه و گسترش نظام تأمین اجتماعی در جهان همواره با 
تحوالت تدریجی در مبانی، اهداف و وسعت سیاست های اجتماعی همراه بوده و 
در این بین نظام بیمه های اجتماعی از اصلی ترین و محوری ترین ابزار نظام تأمین 
اجتماعی در یک کشور و از عمده سیاست های اساسی دولت ها محسوب می گردد 
که عمده ترین هدف آن تأثیرگذاری مطلوب، جامع و فراگیر بر وضعیت معیشتی 
و اجتماعی گروه های مختلف شغلی از طبقات اجتماعی شاغل است که در وهله 
نخست از سالمت و توان نیروی کار شاغل و مولد جامعه و در مراحل بعد در برابر 
رخدادها و حوادث غیرمترقبه من جمله کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، بیماری 

و سالخوردگی و حتی تأمین معاش بازماندگان بیمه شده اصلی حمایت می کند.

بدیهی است که دوام و مانایی این نظام بیمه ای در دراز مدت متضمن موجودیت 
یک نظام اقتصادی کارا است که در آن سهم بازار کار از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده و عموم افراد آن جامعه معیشت خود را از طریق درآمد ناشی از اشتغال مولد 
و سازمان یافته تأمین می کنند. البته قابل درک است که تحقق این اهداف به سادگی 

از استفاده یک فرد از این کاالها هزینه بسیار باالیی دارد، خواه بهای )مالیات( آن را پرداخت کرده باشند یا 

نکرده باشند که در اقتصاد به آن سواری مجانی می گویند )دانایی فرد، حسن، روش شناسی تدوین خط مشی 

ملی کارآفرینی کشور، چهارچوبی مفهومی، فصلنامه توسعه کار آفرینی سال دوم، 13۸۸( لذا بازار آزاد که نفس 

آن سودآوری است انگیزه الزم برای ارائه یا تولید این کاال یا خدمات را ندارد.

گروه های  و  اقشار  برخی  که  است  بدیهی  دارد  درآمد  نابرابر  توزیع  به  گرایش  بازار  نظام  اساساً  عدالت:   .2

آسیب پذیر به علت عدم حصول درآمد کافی و سایر مشکالت اقتصادی و اجتماعی در این بازار قادر به تأمین 

منابع مالی خود و یا خانواده تحت تکفل خود نبوده و دچار عرس و حرج می گرند به همین دلیل این بخش از 

جامعه نیازمند حمایتهای اجتماعی شده و لزوم دخالت دولت را حس می نمایند )پناهی(.

3. نبود بازار: سازوکار نظام بازار فقط وقتی خوب عمل می کند که وجود داشته باشد! در گذشته تصور غالب 

این بود که وقتی دولت عرصه را برای سازوکار بازار خالی کند، این سازوکار خود به خود باعث ایجاد نهادها 

و سازمانهای الزم خواهد شد. در حالی که امروزه بازار خود به عنوان یک کاالی تا حدی عمومی نگریسته 

می شود که شکل گیری آن در برخی موارد نیازمند دخالت دولت است. بسیاری از انواع بیمه ها مانند بیمه 

بیکاری، بیمه ازکارافتادگی، تأمین اجتماعی و بیمه محصوالت کشاورزی در حد وسیع، فقط با دخالت دولت 

فراهم آمده است.

1- اخوان بهبهانی، علی، اصول و مبانی بیمه های اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ 

نخست، تهران 13۹6. 
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امکان پذیر نبوده که کلیه آحاد جامعه به طور یکسان و کاماًل عادالنه از حداقل معاش 
و آرامش خاطر و امید به زندگی برخوردار باشند. حتی در پیشرفته ترین نظام های 
تولید و توزیع درآمدها همواره افرادی هستند که به علت عدم فقدان اراده و توانایی 
کافی و بنا به دالیل متعددی همچون ازکارفتادگی، سالخوردگی، ناتوانیهای جسمی و 
ذهنی و ابتال به بیماری، عدم رونق اقتصادی و بیکاری گسترده، امکان تأمین معیشت 
و رفاه نسبی را نداشته چه آنکه در شرایط بحران و و رکود تورمی و کسادی بازار، بر 

تعداد این محرومان و شدت محرومیت آنها افزوده می شود. 

هرچند بیمه های اجتماعی درآغاز راه نظام های بیمه های اجتماعی بیشتر به شکل 
رابطه ای اقتصادی و مالی بین کارگر و کارفرما بوده اما به دلیل اثربخشی گسترده ای 
که داشت در کانون توجه دولت ها قرار گرفته و دولت ها با ورود به تفاهمات دوجانبه 
کارگر- کارفرما آن را به تفاهمات سه جانبه کارگر-کارفرما -دولت تبدیل نموده و به 
قلمرو ماهوی آن پایداری و گستردگی ویژه ای بخشیدند و از این طریق با شکل دادن 
نظامهای تأمین اجتماعی آن را به مقوله ای ملی، توسعه ای و بین النسلی تبدیل 
نمودند بدین ترتیب امور مرتبط با ارائه هرگونه تعهد کوتاه مدت و بلندمدت از حالت 
جزیره ای، پراکنده و غیرپایدار در ساختار و کارکرد به حالت به هم پیوسته و منسجم و 
با نام نظام تأمین اجتماعی درآمده و از آن به عنوان حق عمومی و همگانی که انجام 

آن تکلیفی است بر دولت ها یاد شد.

با عنایت به مفاهیم کلیدی و اساسی تعریف مورد توافق از تأمین اجتماعی و همچنین 
مدنظر قراردادن دیگر اسناد باالدستی به ویژه قانون اساسی و به طور مشخص اصل 92 
و همچنین بندهای 3، 8، 9، 12 و 14 از اصل سوم و اصول 92 و 98 می توان مبانی و 

فروض اساسی و بنیادین زیر را برای نظام تأمین اجتماعی در ایران برشمرد :

حقی است همگانی و عمومی.

تکلیفی است که دولت باید انجام دهد.

ادای این حق باید از کفایت الزم برخورد ار باشد.

این نظام باید دارای جامعیت باشد.

این نظام باید فراگیر باشد.

این نظام باید به شکل حمایتی و بیمه ای مورد عمل قرار گیرد .
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علی هذا مستندات و تجارب قابل مالحظه در ایران از دیرباز مبین ایفای این نقش 
توسط سازمان تأمین اجتماعی در سطح جامعه است و به استناد دو اصل اساسی 
همبستگی و مشارکت انجمن بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA(  دولت جمهوری 
اسالمی ایران نیز عالوه بر سرلوحه قرا دادن مفاد اصل 92 قانون اساسی خود را 
مکلف به اجرای اصول مربوط دانسته است و حجم عمده این مسئولیت را بر عهده 
سازمان تأمین اجتماعی نهاده و براساس همین اصول و فلسفه ذاتی حمایت های 
خود از تک تک افراد جامعه در این ایام را به دو بخش »حمایت از نیروی کار و افراد 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی« و »حمایت از افراد فاقد پوشش بیمه ای« 
تقسیم بندی نموده و توانسته بخشی عظیمی از جمعیت شاغل کشور راتحت پوشش 
قرار دهد. ولی با گذشت بیش از نیمه قرن از سابقه نظام بیمه های اجتماعی در 
کشور از ثبات و پایداری نسبی برخوردار نبوده و مهمترین نارسایی آن مواجهه با 
بازار جدید کار و تغییر ساختار اشتغال و ادبیات کالسیک روابط کارگر و کارفرمایی 
)مزد و حقوق بگیران( بوده است. که در صورت عدم توجه به پوشش بیمه اجتماعی 
گروه های مذکور فارغ از تضییع حقوق اجتماعی آنان، مسائل و چالش های گسترده را 
برای سازمان فراهم آورده و موجبات سست شدن پایه های نظام بیمه ای سازمان تأمین 

اجتماعی را فراهم خواهد آورد .

     بنــد ســوم. دوگانگــی بــازار کار و نوزایــی بــازاری جدیــد بــه نــام بــازار 
کار فضــای مجــازی و اقتصــاد بــی وزن 

براساس مدل دوگانگی بازار کار لوئیس نیروی بالقوه بازار کار که در بخش رسمی 
کاری پیدا نمی کند اشتغال در بخشی غیر از بخش رسمی حتی با دستمزد پایین تر 

مشغول به کار خواهد شد.

از دیدگاه حامیان مکتب دوگانگی در اقتصاد بخش غیررسمی به مجموع فعالیت هایی 
اطالق می شــود که تحت اســتانداردهای سازمان یافته کشـورهای صنعـتی شده یا 
استانداردهای بخش رسمـی کشورهای درحال توسعه قرار نداشتند و اساساً ناکارآمدی 
نهادهای بازار کار منجـر به سوق دادن نیروی کار به حــوزه کسب و کار غیررسمی 
شده است. هدف جابجایی نیرو و منابع مولد از بخشهایی مثل کشاورزی، صنعت و 

تجارت به حوزه خدمات ارزشآفرین با نرخ عایدی فزاینده انتقال یابد.1

1- رنانی، محسن، ساختار اشتغال در اقتصاد غیررسمی ایران، روزنامه دنیای اقتصاد، 13۸5.
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کشورهای  در  آن  روزافزون  گستـرش  و  دیجیتال  دنـیای  پدیده  باظهور  امروزه 
درحال توسعه، فلسفه اصلی نظریه دوگانگی بازار کارـ  که همانا فرایند انتقال نیروی 
کار به بخش های مدرن و رشد اشتغال و افزایش میزان بهره وری است ـ با وجود 
ابزارهای دنیای مجازی به شکل بهتری تحقق پیدا کرده است. این امر، رنسانس 
اقتصاد جدیدی را به نام اقتصاد بی وزن1 رقم زده و خروج بخشی از فعالیت ها را 
از بخش رسمی اقتصاد و سوق آن به بخش غیررسمی یا به تعبیــر بهتر بخش 
انعطاف پذیر فراهم نموده و متعاقباً محصوالت و خدمات ویژه آن را  نیز روانه بازار 

نموده است .

در این اقتصاد عناصر فناوری اطالعاتی و ارتباطات )ICT(، اینترنت و دارایی معنوی )که 
شامل گستره وسیعی از دارایی می شود )از مهمترین مؤلفه های چهارگانه این اقتصاد 
بوده و در دنیای کنونی سریع ترین میزان رشد را میان بخشهای اقتصادی محقق 
خواهد نمود. پدیده ای که شاید بتوان آن را باطل سحر رکود بازار اقتصادی، عدم 
رشد و توسعه داخلی و بیکاری فلج کننده جامعه امروزی ایران دانست و به کارگیری 
صحیح و مناسب از این واسطه ها را سبب ارتقای سطح تعادل در بازار و ایجاد اشتغال 

و درآمد ملی نامید.

طبیعتاً تبادل کاالها و خدمات از تولیدکننده به مصرف کننده در این بستر منوط به 
فضای جدید است؛ فضایی که امروزه با نام فضای کسب و کار مجازی شناخته می شود 
و گستره فروش و تبادل خدمات و کاالهای آن محصور و مقهور ظرف مکان و زمان 
نیست. به بیان دیگر دنیای الکترونیک همه ابعاد زندگی و جوامع اعم توسعه یافته 
و درحال رشد را دستخوش تغییر و تحول کرده و متأثر از این رخداد بازارها نیز دچار 

تغییرات ماهیتی و شکلی شده اند.

با توجه به روند اشاره شده خواهیم یافت که سرعت حرکت از جامعه سنتی به سمت 
جامعه اطالعاتی، با شتاب چشمگیری در حال افزایش است اما عرصه های مبتال به 
دیجیتالی شدن درجامعه، همه به یک اندازه تحت تأثیر قرار نگرفته اند. این وضعیت 
در مورد بخش های گوناگون متفاوت است. این تفاوت به میزان تأثیر حوزه دیجیتال 

بر عملکرد هر یک از عرصه ها به وجود آمده است .

1-  به آن اقتصاد دانایی، اقتصاد ناملموس، اقتصاد غیرمادی یا اقتصاد جدید نیز گفته می شود.
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مطابـق آمـار بانـک جهانی نـرخ بازگشـت سـرمایه در سـال 9720 در بخش های 
مختلـف به صـورت زیر اسـت:

»نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی 37 درصد، صنعت 07 درصد و خدمات 
277 درصد« اما در این میان آنچه شایسته توجه است آن است که نرخ بازگشت 
سرمایه براساس اعالم بانک جهانی در حوزه استارت آپها 3 هزار درصد است، یعنی 
صاحب یک کسب و کار اگر در یک صنعتی از حوزه های زیرمجموعه کسب و کار 
خدمات مدیریتی، فرانچایز1 یا استارت آ  پ های مدیریتی سرمایه گذاری کند، به ازای 

هر 277 هزار تومان در سال باید 3  میلیون تومان بازگشت سرمایه داشته باشد .

طبق پیش بینی ها در سه حوزه اصلی کاری، برآورد اشتغال نیروی انسانی کشورهای 
توسعه یافته در سال 9710 به شکل زیر خواهد بود: ) احمد سیف (

کشاورزی 3 درصد

صنعت 1 درصد

خدمات 23 درصد

این روند نشان دهنده این مهم است که جامعه اطالعاتی و نیروی کار آن به سمت 
حوزه خدمات، توجه خاص نشان خواهد داد. این توانمندی در برخی فعالیت های 
خدماتی تا 277 درصد پوشش از سوی دنیای دیجیتال پیش رفته است .بدون شک 
در برخی فعالیت های دیگر ارائه بخشی از کار یا خدمات در دنیای غیردیجیتال و به 
شکل مکمل ضروری بوده و تشخیص کارشناسانه نوع حضور در دنیای دیجیتال و 

لحاظ کردن مقتضیات مختلف زمانی و حرفه ای حیاتی می باشد .

هرچنـد که روند این تغییرات در کشـورهای پیشـرفته و توسـعه یافته نسـبت به 
کشـورهای درحال توسـعه یا کمتر توسـعه یافته بـه لحاظ تقدم و پیشـگامی علوم 
انفورماتیـک و وجـود مقدمـات و زیرسـاختهای الزم و همچنین روزآمـدی قوانین و 
مقـررات و ... سـریع تر بوده امـا به هر حال به لحاظ تأثیرات ابـزار اینترنت، ماهواره 
و رسـانه های جمعـی و انتقـال پیشـرفت ها و فناوری هـای نویـن مرتبط بـا آن به 

1- گونه ای از کسب و کار که بر پایه آن به رشکت اختیار داده می شود که تولیدات و فرآورده های رشکت 

دیگری را بفروشند و در مقابل آن مبلغی دریافت کند که به آن مبلغ فرانچایز می گویند.
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کشـورهای کمتـر توسـعه یافته بـازار سـنتی آنها نیـز تغییـر یافته که ایـران نیز 
به عنوان یک کشـور درحال توسـعه از این قاعده مسـتثنی نیسـت و فقدان قوانین 
مالـی و تجـاری مقـوم، چالش های پرخطر و پراهمیتی را برای فضای کسـب و کار و 
افـراد شـاغل درآن بـه همراه خواهد داشـت (علی حیـدری )چرا کـه از نظر ماهوی 
ایـن مشـاغل زائیـده علـوم الکترونیـک و رایانه ای بـوده و به دلیل تغییـر و تحول 
مسـتمر و پرشـتاب ایـن حوزه ممکـن در آینده به شـکلی دیگر درآمـده و یا حتی 
وجود خارجی نداشـته باشـد و طبیعتاً بسـته به این شـرایط قوانین آن برپایه نوع 

نگـرش دولت هـا بـه این حـوزه نیز علی القاعـده تغییر خواهـد یافت.

پرواضح است که این قبیل قوانین، پاسخگوی نیازها و شرایط روز ایران نیستند و 
تغییر و تحوالت تکنولوژیک و بروز پدیده های مدرن و امروزی و ابزارها و سازوکارهای 
وارداتی که به سرعت در جامعه ایران گسترش و تعمیم می یابد، قوانین و مقررات 

روزآمد را ایجاب می نماید .

لذا این حوزه بیش از حوزه دیگری، درگیر مشکالت خاص خود بوده و با وجود تمام 
مزایای ویژهای که برای فعاالن این بخش از دنیای دیجیتال درنظر گرفته شده، در 
بعد حمایت اجتماعی و رفاه نسبی و مشخص تر در حوزه تأمین اجتماعی و شمول 
حمایتهای آن برای بازی سازان این عرصه به وجود آورده است. به هرشکل انتظار افرادی 
که در این عرصه به فعالیت مشغول هستند و آن را جزء حقوق شهروندی خود تلقی 
می کنند آن است که نوع برخورد در این حوزه نیز باید مانند برخورد با بازار سنتی 
باشد و عالوه بر قوانین مالیاتی، حمایتی و بازدارنده مواردی مانند تشکیل اتحادیه و 
صنف مشخص برای رسیدگی به مسائل آنان و ازهمه مهمتر پوشش بیمه تأمین 

اجتماعی در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

ــازار  ــای ب ــا دنی ــی ب ــای اجتماع ــام بیمه ه ــی نظ ــارم. رویاروی ــد چه      بن
ــی وزن ــاد ب ــده اقتص ــی و پدی کنون

همان طور که پیش تر بدان اشارت شد یکی از دستاوردها و محصوالت انقالب صنعتی 
نظام بیمه های اجتماعی است که بر اصول مهمی همچون روابط رسمی کار، پایداری 
مزد و حقوق و نیز اجبار قانونی از سوی دولت ها بنا شده و تغییر یا حذف هر یک از 
این اصول می تواند به منزله فروریختن شالوده نظام های بیمه ای تلقی شود که به نظر 

می رسد رنسانس عصر دیجیتال مقدمات این موضوع را فراهم نموده است .
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با ظهور عصر اطالعات و ارتباطات که مشهور به عصر فراصنعتی بوده، آرمان شهر 
جامعه بشری از رویکرد تأکیـد بر ابزار و تکنولـوژی برای تحقق سرآمدی به تأکید 
بر دانش، تغییر جهت پیدا نموده و همراهی و همگامی با محیط از امری مقطعی 
و بر حسب ضرورت به امری داینامیک و پویا تبدیل شده است. به بیان دقیق تر 
شاخص های اصلی انقالب اطالعاتی و انفورماتیک ناپایداری و تغییر مداوم و مستمر 
است و آنقدر شتاب این تغییرات توفنده و برق آسا بوده که نیاز به روزآمدی فرآیندها، 
فعالیت ها و ساختار عناصر فعال بازار کار به صورت روزآمد احساس شده و گریزی 
از آن نیست و عدم اتخاذ چاره و تمهیدات مقتضی از سوی گردانندگان سازمان ها و 
بنگاههای خرد و کالن )من جمله تأمین اجتماعی( و بازیگران این عرصه حتی اجازه 
تغییر ساختار، قوانین و مقرارت جدید تغییر مرز و چارچوب و ترسیم قانون جدید 

جهت مواجهه با شرایط جدید را نخواهد داد.

در جریان این تحوالت :

ساختار بازار از تولیدات صنعتی به سمت و سوی خدمات تغییر خواهد نمود.

 فعالیت کار و تولید کاال و خدمات از قید مکان و زمان و فرآیند طوالنی رها 
خواهد شد. 

فناوری های نوین و پدیده های نسل جدید نظیر رایانه، اینترنت، موبایل، ماهواره، 
شبکه های اجتماعی مجازی منجر به جابجایی نیروی شاغل از بخش رسمی 

به فضای مجازی خواهد شد.

روابط کارگری و کارفرمایی اسلوب و ساختار پیشین را نخواهد داشت.

کارایی ابزارهای قانونی و اراده جدی دولت ها در حمایت از نظام بیمه های 
اجتماعی برای این حوزه از کسب و کار در محل ابهام خواهد ماند.

 اشتغال نیروی کار از ثبات مکانی به تحرک، از درخواست دستمزد مستمر به 
درخواست دستمزد غیرمستمر و مقطعی، از اشتغال در مکان خاص به اشتغال 

در زمان و از کار جسمی به کار فکری تغییر پیدا خواهد کرد.

با وجود این تغییـرات و تحوالت در عرصـه بازار کار اصـول بنیادی نظام بیمه ای 
اجتماعی در مواجهه با کسب و کارهای جدید به چالش خواهد رسید و بدیهی است 
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که عدم هرگونه تغییر و نداشتن انعطاف با این تحوالت، موجب تقبل هزینه بیشتر 
برای سازمان های بیمه گر من جمله سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت. بر این 
اساس نظام بیمه های اجتماعی مستلزم تحول بزرگ جهت مقابله با این تهدید یا 
تبدیل آن به فرصت جهت پایداری صندوق های خویش می باشد. از این رو، ضرورت 
دارد تا در راستای مدیریت فضای مجازی تمهیدات الزم را بر اصالح قوانین و مقررات 
و ساز و کارهای اجرایی به منظور مدیریت و حضور فعال در فضای کسب وکار مجازی 

اتخاذ نمایند .

ــزوم مداخلــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و  ــا عــدم ل ــزوم ی     بنــد پنجــم. ل
ــد ــب و کارهای جدی ــی آن در کس ــش آفرین نق

همان طور که پیش تر بدان اشاره شد پوشش های بیمه ای تکلیف همه دولت ها و حقی 
برای همه شهروندان است و بایستی هرکدام در ظرف خود و متناسب با مکانیسم های 

مشارکت بیمه شده، دولت، کارفرما و اصول حاکم بر نظامات بیمه ای قرار گیرند. 

براین اساس در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ضمن تأکید بر اجرای 
اصل بیست و نهم قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، 
بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی و ... به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی 
می داند، دولت را نیز مکلف نموده تا طبق قوانین از محل درآمد عمومی و درآمد 
حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد 

کشور تأمین نماید. 

مقّنن در ماده 57 قانون احکامی دائمی برنامه های توسعه کشور و و نیز بندهای 2 
و 4 اصل بیست و یکم قانون اساسی توجه خاصی را معطوف به اقشار و گروه های 
مختلف جامعه و حقوق آنان از رفاه و تأمین اجتماعی داشته و دولت را مکلف به تهیه 

و تدوین اجرای بسته های سیاستی در چارچوب چهار حوزه نموده است. 

الف( حوزه بیمه ای شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله افزایش ضریب نفوذ 
بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور، بازنشستگی، بیکاری، حوادث و 

سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی

ب( حوزه حمایتی شامل ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی متناسب با نیازهای جسمی 
و روانی افراد آسیب دیده در اجتماع از طریق اعطای یارانه و کمک های مالی به این 
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افراد و خانواده های آنها که به دالیل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان 
تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید، جهت برابرسازی فرصت ها

ج( حوزه مساعدت اجتماعی و ترمیمی شامل ارائه خدمات جبرانی و توان بخشی 
از طریق توانمند سازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه های خوداتکایی ج( 
حوزه صیانت اجتماعی شامل پیشگیری و مصون سازی از بروز مخاطرات و آسیبهای 

اجتماعی

د( حوزه صیانت اجتماعی

همچنیـن در مـاده3 قانون سـاختار نظام جامع رفـاه و تأمین اجتماعی بـه اهداف و 
وظایـف حـوزه بیمـه ای به خوبی اشـاره گردیده اسـت و با یک تقسـیم کار منطقی 
در چارچـوب اصـول حاکم بـر صندوق های بیمه ای1و با لحاظ شـرایط متفاوت لزوم 
ایجـاد صندوق هـای جدیدی را برای طبقات مختلف جامعه ترسـیم نموده اسـت. 

لذا بر اساس ادله و استناد به مبانی بیمه ای و قانونی که ذکر شد اثبات پوشش های 
بیمه ای جز حق طبیعی کلیه احاد جامعه است اما اینکه سیاست گسترش جمعیت 
بیمه ای برای افراد شاغل در بازار مجازی و نگاه سازمان تأمین اجتماعی به این بخش 
از جامعه شغلی چگونه خواهد بود و نحوه تقابل آن قابل تأمل، مداقه و جای سؤال 

دارد و آن اینکه:

آیـا نظـام بیمـه ای فـارغ از فلسـفه وجـودی و جایـگاه ایـن نظام هـا و نیـز 
اثرگـذاری در جامعه، به منظور پایایی و ماندگاری نبایسـتی بـه تحوالت بازار 
کار، نیروی شـاغل و در طیف گسـترده تر پارامترهای جمعیتـی، اقتصادی و 

سیاسـی آن واکنـش دهد؟ 

آیا اساسـاً اسـتراتژی تعمیم و گسـترش جمعیت تحت پوشـش نباید جز 
الزامـات و اولویت این صندوق ها باشـد؟

1- أ. گسرتش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی 

بر بازار کار و اشتغال 

ب.  ایجاد هماهنگی و انجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی. 

ج.  اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران.

د.  تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز از قبیل حرف و مشاغل آغاز )خویش فرمایان و مشاغل غیردائم( 

بیمه روستاییان و عشایر،  بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و فرد رسپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان. 
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پاسـخ بـه این موضوع نیازمند مجال وسـیع تری اسـت امـا اجماالً یادآور می شـود 
از آنجـا کـه صندوق هـای بازنشسـتگی کشـور مـا - از جملـه تأمیـن اجتماعی- 
از منظـر نحـوه هزینه کـرد درآمدهـا یـا نحـوه پرداخت مزایـا، مبتنی بر سیسـتم 
مزایـای معیـن (Defined Benefit) اسـت بـه این معنـا که هیـچ رابطه حقوقی 
تعریف شـده میـان حقـوق و مزایای بازنشسـتگی با وضعیـت سـودآوری صندوق 
وجـود نـدارد و صنـدوق از قبل تضمین نموده اسـت کـه در صورت احراز شـرایط 
اسـتفاده، مزایـای تعیین شـده به افـراد پرداخت شـود و نیـز با توجه بـه آنکه این 
صندوق هـا کارکردهـای ویژه و سیاسـت های بازتوزیعی و انتقال بین نسـلی را دنبال 
می نماینـد حساسـیت باالیـی در مقابـل متغیرهـا و پارامترهای جمعیتی داشـته 
و تغییـر در نسـبت های جمعیتـی تأثیـرات عمیـق و پایـدار بـر ایـن صندوق ها 
می گذارد. بـه بیـان دیگـر از معایـب ایـن سیسـتم آن اسـت کـه در نظام هـای 
اقتصـادی بی ثبـات و دارای تورم شـدید، نرخ بیکاری باال و افزایـش امید به زندگی 

و تغییـرات هـرم جمعیتی به سـوی سـالمندی به شـدت آسـیب پذیر اسـت.

در واقع در این صندوق ها شاخص های متعددی مانند ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی، 
پشتیبانی  نسبت  بیمه شده،  اقتصادی  فعاالن  نسبت  بیمه شده،  شاغالن  نسبت 
صندوق های بیمه، نرخ جایگزینی، تعادل منابع و مصارف صندوق های بیمه، نرخ 
مشارکت دولت در حق بیمه ها و ثبات قانونگذاری در بیمه ها حائز اهمیت است اما 
با عنایت به واکنش باالی صندوق های DB به شاخص های جمعیتی آنچه که در 
حفظ تعادل و پایداری صندوق های بازنشستگی نقش مهمی داشته نسبت پشتیبانی 

)نسبت جمعیت بیمه پرداز به جمعیت مستمری بگیر( است. 

نسبت پشتیبانی نشان می دهد به ازای هر یک نفر مستمری بگیر )دریافت کننده 
حقوق از صندوق( چند نفر بیمه شده اصلی )پرداخت کننده حق بیمه( وجود دارد. 
نسبت پشتیبانی دارای دو جزء »تعداد بیمه شده اصلی« و »تعداد مستمری بگیر« 
است. در نتیجه، هر عاملی که بر هریک از این دو جزء به صورت افزاینده یا کاهنده 

اثر بگذارد، بر این شاخص تأثیرگذار خواهد بود. 

عوامل اثرگذار بر نسبت پشتیبانی به شرح زیر است:

 نرخ رشد اشتغال؛ دوره پایداری مشاغل و دوره بیکاری؛ سهم اشتغال رسمی در بازار کار 
)میزان مشاغل غیررسمی، پاره وقت، اشتغال پنهان و...(؛ سن ورود به بازار کار؛ متوسط 
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دوره اشتغال و ساعات کار رسمی؛ سن قانونی بازنشستگی )بازنشستگی عادی، پیش 
از موعد، سخت و زیان آور و...(؛ نرخ وقوع حوادث و بیماری های منجر به معلولیت و از 
کارافتادگی یا فوت؛ شرایط قانونی برقراری مستمری و مزایای ازکارافتادگی و بازماندگان؛ 

دوره زمانی برخورداری بازماندگان از مزایای بیمه ای و....

بر اساس توضیحات ارائه شده مشخص است که در پایداری و نامیرایی سازمان 
بیمه ای نقش ورودی های جدید به صندوق یکی از فاکتورهای اساسی محسوب 
می گردد لذا علی القاعده سازمان تأمین اجتماعی می بایست از گسترش پوشش 
بیمه ای برای شاغلین مشاغل مجازی استقبال نمود و اصطالحاً مداخله در این حوزه 

برای طرفین مورد بحث می تواند یک راهبرد برد- برد  تلقی گردد.

     بند ششم. بررسی ابعاد مختلف مشاغل مجازی
اینکـه آیا همه شـغل ها مناسـب فضـای مجازی نیسـتند خود جای بحث اسـت 
و معتقدیم هر کسـب وکاری قابلیت مجازی شـدن ندارد. توسـعه سریع کسب وکار 
در فضای مجازی سـبب شـده که بسـیاری از کسـب وکارها بدون اینکه احتیاج به 
سـرمایه گذاری زیـادی مانند مکان فیزیکی، انبار، مجوز و... داشـته باشـد، به راحتی 
بـه مصرف کننـده یا مشـتری پایانی دسـت پیـدا کند؛ همیـن عامـل، اصلی ترین 

دلیل رواج کسـب وکارهای مجازی اسـت.

سرعت توسعه کسب وکار در بستر فضای مجازی به اندازه ای زیاد است که بسیاری 
از کارشناسان حوزه دیجیتال مارکتینگ آینده مطلوبی برای آن متصور هستند. اما از 
منظر حوزه کسب و کار و سازمان این موضوع مورد مناقشه است و ورود و بررسی 
در این حوزه بایستی ابعاد فنی، تجاری، فرهنگی و حقوقی آن و... بررسی شود. به نظر 
می رسد در این بین ابعاد اقتصادی، تجاری و فنی موضوع به جهت اینکه می تواند 
در پایداری اشتغال و درنتیجه بیمه پردازی مستمر و افزایش منابع ورودی سازمان 
تأمین اجتماعی که در پایداری صندوق نقش مهمی را ایفا کند نسبت به سایر ابعاد 

و مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

با عنایت به تحوالت بازار و حرکت آن به سمت آرمان شهر )اتوپیا( بنام حاکمیت 
الکترونیک ـ دولت الکترونیک ـ تجارت الکترونیک و...، در آینده فروش در فضای 
نوظهور بهتر خواهد شد و همه به این نتیجه می رسند سهم بیشتری از مشتریان شان 
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را در فضای مجازی جست وجو کنند و حضور هوشمندانه تری در این حوزه داشته 
باشند؛ بنابراین مباحثی مثل بازاریابی اینترنتی بسیار بیشتر به چشم خواهد خورد و 
صاحبان کسب وکار هم ناگزیر هستند کسب وکارشان را به این صورت توسعه دهند.

بدون شـک کسـب و کار سـنتی نیـز ناگزیر قـدم در ایـن عرصه خواهد گذاشـت 
اما بایسـتی درنظر داشـت که موفقیت کسـب وکارهای سـنتی در فضـای مجازی 
نیازمنـد آزمـون و خطاسـت چراکـه نمی تـوان به صـورت مشـخص تعییـن کرد 
کـه ایـن حضـور بـرای چـه کسـب وکاری مؤثـر اسـت و بـرای چه کسـب وکاری 
نیسـت به ویـژه در کشـور مـا که ایـن موضوع بسـیار نو اسـت. لـذا از این منظر 
بایسـتی مداقـه نمـود کـه ورود یـا عـدم ورود نیاز به سـعی و خطا و تجربـه دارد و 

درحال حاضـر نمی تـوان بـرای آن نسـخه جهان شـمول پیچید.

اول. ازجایگاه قوانین باالدستی کشور
بهبود فضای کسب و کار مجازی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی 
و از همه مهتر ابالغ سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه اصالح نظام اداری با 
رویکرد چابک سازی و منطقی نمودن ساختار دولت ها و حرکت به سوی پارادیم دولت 
اکترونیک به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اختصاص10 ماده از 235 ماده این 
برنامه نشان از آشکارشدن اهمیت موضوع نزد سیاستگذاران کشور است. با توجه به 

اهمیت آن نگاهی به موارد موردتوجه در این برنامه خواهیم داشت. 

 ابالغ ضوابط و سیاست های تشویقی الزم از جمله اهدای جوایز یا اعطای 
تسهیالت یا کمکهای مالی، برای استفاده کاالها و خدمات از نام تجاری در 
بازارخرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان تا پایان 

سال اول برنامه توسط وزارت بازرگانی و مشارکت سایر دستگاههای ذی ربط؛

 ارائه خدمات دولتی و عمومی در تمام ساعـات شبانه روز به شهرونـدان 
به منظور بهبود بهره وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان 

و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی؛

 اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار؛ 

 توجه به رقابتی نمودن بازار ها و کسب و کارها؛
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شکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت 
و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، 
بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در 
چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی 

مناسب به مراجع ذی ربط؛

شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در 
ایران1 و تالش جهت بهبود آنها از طریق پیشنهاد راه کارهای قانونی الزم؛

ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی و تقویت و ساماندهی تشکل های 
خصوصی و تعاونی؛

عالوه بر برنامـه پنجم در سیاست های کلی اشتغــال نیز به بهبود فضای 
کسب و کار توجه شده و در بند 5 آن به طور مستقیم و در سایر بخش های 
این سیاست ها نیز به بسترهای مورد نیـاز آن توجه الزم شده است. از جمله 

موارد قابل توجه در آن عبارتست از:

توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال 
مولد در بخش های خصوصی و تعاون؛ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، 

کارآفرینی؛

جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای 
خارجی کاال و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و 

ترتیبات منطقه ای و جهانی 

حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین، مقررات 
و رویه های ذی ربط درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛

هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم 

1- شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خالء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین 

پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالكیت و حمایت از رسمایه گذاری و تولید 

و صادرات و اشتغال و چگونگی كاهش قیمت تمام شده كاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء كیفیت و رشد 

تولید و موارد مربوط به رسمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از رسمایه گذاریها و ظرفیتهای موجود.
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بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل 
تولید و افزایش تولید؛

و البته از همه مهمتر حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در 
سرمایه برای تجاری سازی ایدهها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و 

نوآور

بدیهی است که تمامی مفاد و نص صریح در قوانین باالدستی کشور صراحتـاً بر 
لزوم و اهمیت سرمایه گذاری و پشتیبانی از این حوزه کسب و کار داللت داشته و روند 
رو به رشد جهان کنونی بر این مدار قرار گرفته که سایر حوزه کسب و کار سنتی نیز به 
این سو حرکت نماید. لذا بر اساس رویکرد جهان و خط مشی مدیریت کالن کشور 
در حوزه تدوین سیاست ها بر ان اصل استوار است که این گونه مشاغل در آینده جز 
موارد بدیهی بازار کار خواهد بود.و سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر به توجه به این 

بخش از گروه های شغلی خواهد بود.

دوم. از جایگاه و منظر فرهنگی 
شـاید اغـراق نباشـد کـه بگوییـم یکـی از عمـده معضـالت اسـتارت آپ ها و 
کسـب و کارهای مجـازی در ایـران مربوط بـه امور فرهنگی و مسـائل مرتبط با آن 
باشـد. بدون شـک از نقطه نظر امـور فرهنگی چالش پیـش رو، الگوی رفتـاری افراد 
اسـتفاده کننده از فضـای مجـازی و افزونه هـا اسـت. تجربـه نشـان داده یک الگوی 
سینوسـی در رفتـار کاربـران ایرانـی در مواجـه بـا بسـترهای نوین وجـود دارد که 
بخشـی از آن بـه دلیـل فیلترینگ بوده و بخشـی به دلیل فضای جامعـه و نیازی 
کـه در آن وجـود دارد. ایـن موضـوع، حضـور و سـرمایه گذاری کسـب وکارها را بـا 
ریسـک زیـادی مواجـه می کند و از سـوی دیگر نیز در آینده شـبکه های اجتماعی 
بـه سـمت کاربـری واحـد و حرفـه ای خواهنـد رفـت و بایـد افـراد سیاسـت های 
مشـخصی بـرای حضـور کسب وکارشـان در هریـک از آن شـبکه ها و منطبق بر 

نیازهـای زمان و سیاسـت های آن شـبکه اتخـاذ کنند.

قطعاً در این فضا سوال مهمی که برای تصمیم گیران سازمان تأمین اجتماعی می تواند 
از حیث پرداخت حق بیمه این افراد می تواند مهم باشد آن است که :

در این فضا اگر برای مدتی فضای مجازی فیلتر شود، چه رخدادی در پرداخت حق 
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بیمه این افراد خواهد افتاد ؟ تبعات این امر چه میزان بر استارت آپ ها و سازمان 
تأمین اجتماعی خواهد گذاشت؟

 از آنجایی که استارت آپ ها در بستر فضای مجازی  شکل گرفته اند و حتماً بایستی 
در بستر آنالین فعالیت نمایند بدون شک فیلترینگ یکباره این فضا موجب فلج شدن 
این حوزه خواهد شد. براساس گزارش های موجود با مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام 
استارت آپ ها در ماههای پیشین، حدود 15 هزار  به عنوان دو محیط مهم رونق 
کسب و کار مجازی )نظر نایب رییس کمیسیون کسب وکارهای نوین اتاق ایران(، دچار 
شوک شده اند. به نقل از خبرگزاری فارس، تأثیر اختالل های اخیر اینترنت بر بازار 
اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی برآورد زیان 500 میلیارد تومانی را رقم زده است. 
خاطر نشان می سازد ازآنجایی که یکی از مؤلفه های اساسی ساختن استارت آپ ها 
امکان سنجی است، چنانچه زمانی دولت ها اراده و تصمیم قطع اینترنت را نماید عماًل 
دیگر حتی راهکارهای امکان سنجی هم به کار نخواهد آمد و این موضوع موجب عدم 
اعتماد جامعه به این نوع کسب و کار و نهایتاً منجر به ورشکسته شدن قطعی این 

کسب و کار خواهد شد.

قطعـاً پیامـد چنیـن بحرانـی، منجر بـه ایجـاد مخاطرات بـرای صندوق سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی خواهـد شـد هرچندکـه بحـث در ایـن موضـوع نیازمنـد زمان 
وسـیع تری اسـت و جـای آن در ایـن مقـال نمی گنجد امـا اجماالً یادآور می شـود 
ازآنجاکـه یکـی از اهـداف افزایـش ضریب نفوذ سـازمان در کشـور، حفـظ و بقای 
صنـدوق در کنـار انجـام مطلوبتـر تعهـدات قانونی آن اسـت، ارتباط این بررسـی 
بـا نحوه کسـب درآمدها و مـدت ماندگاری آن درصندوق سـازمان نمود بیشـتری 
پیـدا خواهـد کـرد. در این میان حق بیمه های پرداخت شـده توسـط بیمه پـردازان 
به عنـوان مهمتریـن منبع درآمـدی و چگونگی تعـداد دفعات پرداخـت حق بیمه 
در هـر دوره زمانـی )چگالـی پرداخـت(1 کمـک مؤثـری در این زمینـه خواهد بود. 
چراکـه با محاسـبه آن عالوه بر شـناخت پایـداری درآمدها بـه تفکیک متغیرهای 

1- چگالی پرداخت حق بیمه، میانگین تعداد حق بیمه های پرداختی در طول یک سال مالی به حداکرثتعداد 

بالقوه ای که می تواند در طول یک سال مالی پرداخت شود می باشد. رجوع کنید:
Plamondon ,P ;.Drouin ,A ;.Binet ,G ;.Cichon , M ;.Mc Gillivray ,W.r ;.Bedard,  
M ;.Perez -Montas , H ,.Actuarial Practice in social security ,International labor 
office ,Geneva.2002 
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مطـرح در سـازمان، راهـی بـرای تخصیـص بهینه منابع در سـطح کشـور جهت 
بودجه بندی هـای مناسـب در رده هـای مختلف گشـوده می شـود.

اضافه می نماید شاخص مذکور با درنظرگرفتن فراوانی افراد بیمه شده بر حسب تعداد 
ما  های پرداخت حق بیمه محاسبه می گردد و صرفاً پرداختی های مربوط به هر ماه 
لحاظ می شود. شایان ذکر است افرادی که طی دوره زمانی مشخص حداقل یک ماه 
حق بیمه داده و پس از آن ترک کار کرده باشند نیز در این شاخص منظور می شوند 
و به همین دلیل تعداد بیم  پردازان در محاسبه این شاخص بیش از تعداد بیم  شدگان 

واقعی سازمان خواهد بود. 

لـذا به نظـر می رسـد بـا توجه به نـگاه پراهمیـت و معنـادار اهالی سـازمان تأمین 
اجتماعـی بـه ایـن شـاخص و نیـز درنظر داشـتن ریسـک فرهنگی و تبعـات آن 
)ماننـد فیلترینـگ( و امـکان عـدم توانایـی در پرداخـت حـق بیمـه افراد شـاغل 
در کسـب و کارهای دنیـای الکترونیـک و مجـازی، ورود ایـن دسـته از مشـاغل به 
حـوزه بیمه شـدگان سـازمان چـه در جرگه بیمه شـدگان اجباری، چـه توافقی و چه 

اختیـاری، مطمـح نظـر و محـل منازعه خواهـد بود. 

به هرحال، آنچه که مسلم است عدم ورود همه جانبه دولت و نیز عدم سیاست گذاری 
در این بخش نه تنها بسیاری از کسب وکارهایی که در این شبکه ارتباطی ایجاد شده 
است را از بین خواهد برد بلکه می تواند ضریب اعتماد و اطمینان بدنه فعال این 

بخش را به دولت کاهش و نرخ بیکاری را افزایش دهد.

سوم. از جایگاه و منظر ابعاد اقتصادی 
شورای ملی فناوری آمریکا در گزارش خود با عنوان »توجه به فنـاوری در سطح 
ملی« بیان می کند که پیشرفت فناوری، به تنهایی مهمترین عامل تعیین کننده رشد 
پایدار اقتصادی کشور آمریکا است. تحقیقات بوسکین و الئو1 نشان داد که در دوره 
تحت مطالعه، حدود نیمی از رشد اقتصادی درازمدت 50 سال گذشتـه کشورهای 
توسعه یافته ناشی از فناوری بوده است به عبارتی، پیشرفت های فناوری مهمترین 

1-  Boskin & Lao.
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عامل رشد اقتصادی بوده و بیش از 50 درصد تأثیر گذاشته است.1

البته ناگفته نماند در دنیای انقالب اطالعاتی کماکان افرادی هستند که ادعا می کنند 
که فناوری، می تواند جای انسان را بگیرد و فرهنگ اجتماعی را تهدید نماید و با این 
ادعاها سعی می کنند تصویر تاریک و مبهمی از فناوری ارائه دهند. هرچند فناوری 
به طور موقت می تواند جایگزین شکل خاصی از نیروی کار )مثل نیروی کار فیزیکی( 
شود ولی افراد می توانند از طریق بازآموزی، در سطح وظایف باالتری )مثل کارهای 
فکری( به کارگرفته شوند. گزارش رییس جمهور ایاالت متحده در فوریه 1994 این 
حقیقت را تأیید می کند: از زمان انقالب صنعتی، خیلی ها ادعا کرده اند که فناوری و 
اتوماسیون، مشاغل را تهدید می نماید. اما تاریخ نشان داده که در گذشته هیچ گاه این 
ادعا صحت نداشته و احتماالً در آینده نیز اینگونه نخواهد بود. به مرور زمان پیشرفت 
های فناوری، زمینه افزایش دستمزدها و بهبود سطح زندگی را فراهم آورده ولی هیچگاه 

موجب بیکاری گسترده نشده است.2

این دقیقاً چیزی است که انتظار است در قرن 21 نیز به وقوع بپیوندد و دولت و 
سازمان های و نهادهای اجرایی تأثیرگذار و نیز سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی 

و حامی نیروی کار باید به این فرآیند کمک کرده و زمینه رشد را فراهم نماید.

بر اسـاس شـواهد موجود در دوره ای که رشد فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک 
در کشـور بیش از سـایر کشـورهای خاورمیانه گسترش داشـته، از نظر اقتصادی، 
سـهم فـروش اینترنتـی در آینـده قطعـاً بیشـتر از اکنـون خواهـد بود. در سـطح 
خـرد اقتصادی، اسـتفاده از فنـاوری و کسـب و کارهای فضای مجـازی، صرفه جویی 
در هزینـه، کاهـش هزینـه مبادالتـی، افزایـش کارایـی، مهندسـی مجـدد، تغییر و 
بهبـود فرآیندهـا و رویه هـا، کاهـش هزینه کاوش، دسترسـی بیشـتر و راحت تر به 
اطالعـات، تعدیل قدرت بیـن تولیدکننده و مصرف کننده، کاهـش محدودیت ورود 
بـه بـازار، افزایـش رقابت، کاهـش سـود انحصـاری و … را به دنبال خواهد داشـت. 

همچنیـن می تـوان به مـواردی دیگر اشـاره کـرد ازجمله:

• رشد تجارت، فروش، درآمد و سرمایه گذاری افزایش می یابد در نتیجه سطح 

1- نیرومند، پوراندخت، نقش فضای كسب و كار در كارآفرینی و توسعه فناوری اطالعات در اولین همایش بین 

املللی صنعت و صادرات و فن اوری اطالعات؛ تهران 13۹2.

2- خلیل، طارق، مدیریت فناوری، ترجمه کامران باقری، مرکز فناوری وزارت نیرو)منت(، تهران 13۸1.
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رفاه جامعه ارتقا می یابد موضوعی که یکی از اهدافی است که سازمان تأمین 
اجتماعی به دنبال تحقق آن می باشد.

•  کشـور ایـران در شـمار کشـورهای دارای منابـع و ذخایر فـراوان و کم نظیر 
اسـت. از ذخایـر عظیـم نفـت و گاز و معادن مختلف گرفته تـا مناطق دریایی 
سرشـار از آبزیـان، ظرفیت هـای بالقــوه گردش گری، نیـروی انسـانی ارزان و 
بسـیاری دیگـر از ایـن قبیـل نعمت هایـی هسـتند کـه در کشـور مـا وجود 
دارد. شـناخت صحیـح آنها براسـاس مزیت هـای موجود در هرکـدام و اولویت 
پرداختـن بـه آنها می تواند اقتصاد کشـور را به سـوی رونق و رشـد همه جانبه 
سـوق دهد و اسـتفاده از فناوری و تجارت الکترونیکی زمینه را برای شناسـایی 

صحیـح و واقعـی مزیت های نسـبی فرآهم مـی آورد.

• تجارت الکترونیک پس از مشخص کردن مزیت های نسبی کشور موجب 
می شود، سرمایه گذاران خارجی با رغبت بیشتری در کشور سرمایه گذاری کنند.

• فناوری اطالعات و فضای دنیای الکترونیک فرصت های جدید و یکسانی را 
برای صنایع و بنگاه های متعدد دراثر رفع تبعیض ها و تحصیل امتیازات در بازار 

کار به وجود می آورد.

• استفاده از بازار الکترونیک، به افزایش بهره گیری از منابع و تسریع رشد اقتصادی 
و توسعه پایدار منجر خواهد شد.

• نوآوری در محصول از دیگر مزایای مهم تجارت الکترونیک و به معنی ایجاد 
و یا تحصیل روش های نوین در ارائه محصوالت و خدمات جدید است که با 

روش های سنتی امکان پذیر نبوده است.

• از اتالف وقت و کاهش ترددهای بی مورد جلوگیری به عمل می آید.

• ورود به بازارهای فرا منطقه ای در راستای نیل به بازاریابی جهانی ممکن می شود.

• نهایتاً فضای مجازی سهولت در برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه با 
مشتری فراهم نموده و سبب ساز حذف واسطه ها و دالالن می شود و طبیعتًا 

هزینه تبادالت را کاهش می دهد.1

ونیک، مجله پیام مدیریت، شماره 25، زمستان 13۸6. ، جمال، تجارت الک�ت 1- خا�ن
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بر پایه گزارش های مرکز ملی فضای مجازی کشور )گزارش نیمه دوم سال 1396( 
هم اکنون 588 هزار شغل ایرانی در فضای مجازی مشغول کسب و کار هستند که این 
رقم بر اساس برآورد این مرکز و باتوجه به دالیلی که ذکر آن از خاطر گذشت تا سه 

سال آینده به بیش از 800 هزار شغل خواهد رسید. 

اضافه می نماید همین اکنون به دلیل سهولت دسترسی و فرار از ترافیک و شلوغی، 
استقبال افراد به خرید اینترنتی و در مقابل رشد سایت های خرید اینترنتی مطمئن 
در یکی دو سال افزوده شده است، به گونه ای که حتی مغازه دارانی که به شیوه سنتی 
و مرسوم فعالیت می نمودند نیز با ساخت کانال و صفحه های مجازی سعی کردند 

جایی برای خود در این فضا باز کرده و نظر مشتریان را جلب کنند. 

با توجه به موارد پیش گفت و ازآنجاکه رشد کسب و کار آنالین در حال حاضر تقریبًا 
یک درصد معامالت کل کشور را تشکیل داده و نیز به جهت آن که درآینده نزدیک 
تجارت الکترونیک یکی از ابعاد کسب و کار بازار خواهد بود1، می توان استمرار درآمد 
افراد شاغل در این حوزه و امکان پرداخت حق بیمه با چگالی پرداخت درخور و قابل 

توجه را برای سازمان تأمین اجتماعی متصور نمود.

چهارم. از منظر فضای کسب و کار 
به دور از مالحظات قانون گذار و دولت و نیز نقش و مأموریت اساسی سازمان تأمین 
اجتماعی مبنی بر حمایت از نیروی کار، اگر بپذیریم که در برخی مشاغل گروه های 
شغلی مجازی، رابطه کارگر و کارفرمایی موجود است، دیدگاه کارآفرینی که وارد حوزه 
کسب و کار نوظهور شده نیز در تصمیم گیری اهمیت دارد. چراکه نظام تأمین 
اجتماعی بدون درنظرگرفتن اصل سه جانبه گرایی و مشارکت جدی و واقعی شرکای 
اجتماعی )بیمه شده -کارآفرین که قرار است به عنوان کارفرما لحاظ شود و 90 درصد 
منابع صندوق های تأمین اجتماعی را فراهم کند و دولت به عنوان ناظر باشد، عماًل 
پیش نخواهد رفت و تمام راهبردهای اتخاذی در تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای 

را عقیم و نازا خواهد نمود.

1- جعفرنژاد، احمد، علی سجادی نیا، سید رحیم صفوی میرمحله، مهدی اجلی قشالجوقی، بررسی موانع 

فصلنامه  ایران،  دستباف  فرش  صادرات  توسعه  زمینه  در  الکرتونیکی  تجارت  بکارگیری  راهکارهای  اریه  و 

پژوهشنامه بازرگانی، شماره 52 پاییز 13۸۸.
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با درنظرگرفتن مجموع این مباحث و نیز توجه شرایط بازار اقتصاد ایران، فرد یا 
افرادی به عنوان کارآفرین، با هر دیدگاه و هدفی که قابل تقدیر و ارزش است، تصمیم 
گرفته اند که در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش شایسته ای را با 
استفاده ابزار قدرتمند فناوری و اطالعات و بستر دیجیتال مارکتینگ که بی تردید امروز 
به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین راهبرد برون رفت از بن بست ها و مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی می تواند تلقی شود برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغال زایی 
پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکالت جامعه، دولت و بخش عمومی 

ایفا نماید1. 

اما موانع موجود در زمینه های متعدد مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات 
دولتی، توسعه این گونه فعالیت ها را می تواند کنـد و بلکه ناممکن سـازد. هرچندکه 
موانع و چالش های توسعه فضای کسب و کار مجازی و کارآفرینی در ایران از سه 
بعد عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی و محیط کسب و کار احصا گردید و مباحثی 
همچون فقدان زیرساخت های مناسب فیزیکی، نبود فضای آزاد بازار برای مشاغل 
نوپا و نوظهور، فقدان یا ناکافی بودن سیاست های دولتی برای شرکت های دیجیتالی 
درحال رشد، هزینه ها/ خطرات اجتماعی احتمالی نقش تأثیرگذاری داشته اما در این 
سالیان انگشت اتهام در اغلب محافل اقتصادی و اجتماعی- سیاسی بیش از پیش به 

سمت و سوی موضوعات قانونی و قوانین ذیل بوده است:

1( قوانین مالیاتی

2( قانون کار و تأمین اجتماعی 

3( قوانین تجارت

4( قوانین و مقررات بانکی

5( قانون شهرداری

6( وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات

1- مطالعات و بررسی های جهانی کارآفرینی نشان می دهد که میان نرخ فعالیت های از این دست و تولید 

ناخالص داخلی در برخی از کشورها به میزان 57 درصد همبستگی معنادار و قابل توجهی وجود دارد )2006(. 

از این رو افزایش فعالیت های کارآفرینانه همواره با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، 

رفاه و آسایش در جامعه می باشد.
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7( قوانین و مقررات گمرکی

8( قوانین و مقررات صادرات و واردات

9( قانون و مقررات ورشکستگی

10( قوانین ثبت شرکت ها

11( قانون تجمع عوارض

12( قوانین حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراع

13( قوانین زیست محیطی

در این خصوص گزارش پایش محیط کسب و کار در ایران توسط مرکز پژوهش های 
از نظر تشکل های خصوصی، کسب و کارها و مدیران  مجلس نشان می دهد که 
بنگاه ها، »نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی« به عنوان یکی از 22 مؤلفه اثر گذار بر 
محیط کسب وکار توسط تشکل  های اقتصادی کشور معرفی شده1 و در رتبه بندی ها 
نیز معموالً در رتبه  های باال قرار داشته است به نحوی که در بدترین ارزیابی ها )تابستان 
1393( به عنوان سومین عامل مخل کسب وکار شناخته شده است. نکته قابل توجه 
باالبودن نمره ارزیابی این شاخص از میانگین وزنی ارزیابی ها در دوره مورد بررسی است 
که این امر به معنای بدتربودن وضعیت این شاخص نسبت به میانگین شاخص ها 

از دید کارفرمایان است.2

همچنین حق بیمه تأمین اجتماعی طبق گزارش بانک جهانی جزء نماگر پرداخت 
مالیات محسوب می شود. در سال 2015 ایران بین 189 کشور در رتبه 124 ام از نظر 
سهولت پرداخت مالیات قرار گرفته است نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما 

1- اخیراً مرکز ملی فضای مجازی کشور در این خصوص ۹6 مانع کسب وکارهای نوپا را در کشور را شناسایی 

کرده است. 

مرکز  مختلف؛  فصول  ایران،  کار  و  کسب  محیط  پایش  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهشهای  مرکز   -2

ایران، دفرت مطالعات  پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، گزارش 12 دوره پایش محیط کسب و کار در 

اقتصادی،13۹2؛ علوی منش، بررسی چالش های فضای كسب و كار. تهران: مركز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی سال 13۸۸.
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)در ایران( 25,9 درصد از سود است درحالی که در عربستان، امارات، قطر، اردن، عمان، 
کویت، عراق، بحرین، کره جنوبی، آمریکا، انگلستان (بین9 تا 14 درصد) بسیار باالتر 

است وضعیت ایران از این نظر نیز نامناسب است. 

بر اساس نتایج موجود و فارغ از هرگونه قضاوت و پیش داوری، می توان به وجود 
ذهنیت )ضدتولید و اشتغال زابودن قوانین تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتی سازمان 
تأمین اجتماعی و سایر قوانین مرتبط با حوزه کسب و کار نزد بازیگران بازار کار پی برد. 
بدیهی است که عدم توجه به اصالح و بازنگری قوانین با رویکرد کارآفرینی و پایداری 
بنگاهها )نه رویکرد کارگر مدار( و نیز الزام کارآفرینان این حوزه به برقراری نظام بیمه 
اجباری می تواند موجب سرخودگی کارآفرینانی بوده که سعی دارند با کمترین هزینه، 

ارزش افزوده بهینه و مطلوبی را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کنند.

پنجم. از منظر سایر ابعاد تأثیرگذار

الف. فقدان حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت در کارآفرینی
حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت یکی از الزامات موفقیت استارت آپ ها است. 
متأسفانه عدم وجود قوانین مناسب در حوزه حقوق مالکیت و اجرایی نشدن قوانین 
موجود برای کسب وکار آنها چالش جدی ایجاد خواهد نمود. در چنین شرایطی و به 
جهت عدم اجرای حقوق مالکیت به صورت مناسب و کارا، کارآفرینان نمی توانند امید 
چندانی به موفقیت کسب وکار خود داشته باشند چرا که ممکن است افراد دیگری 
از ایده و محصوالت آنها کپی برداری کنند و از همین رو و تا زمانی که این قوانین به 

درستی تدوین و اجرایی نشوند امکان موفقیت استارتآ پ ها وجود ندارد.

ب. چالش ریسک باال و عدم تأمین منابع مالی
فرق کسب و کارهای فضای مجازی با یک کسب وکار نوپای عادی در فقدان تجربه 
قبلی است به همین دلیل این گونه گروه های شغلی ریسک های خاص خود را دارند. 
متأسفانه به دلیل همین ویژگی خاص 80 تا 90 درصد آنها با شکست مواجه می شوند. 
لذا این وضعیت سبب شده است تا سرمایه گذاران و نظام بانکی رغبت کمی برای 
مشارکت داشته باشند. در حقیقت در نظام بانکی ما بانک ها اصاًل خود را متوجه 

ریسک نمی دانند و تمام مسئولیت آن را بر عهده کارآفرین قرار می دهند. 
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این شرایط سبب شده است که تمامی استارت آپ ها در ایران سرمایه اولیه خود را 
از سوی پس اندازهای شخصی خود و یا قرض از اقوام به دست می آورند.1 درنتیجه 
این فقره جذب سرمایه برای استارت آپ ها بسیار دشوار بوده و فعالیت آنها با مانعی 

جدی روبه رو خواهد شد.

 با نگاهی به وضعیت کشور مشاهده می شود که در کشور ما زیست بوم2 مناسبی 
برای فضای کسب و کار مجازی و استارت آپ ها وجود نداشته و به نظر شکل گیری 
و تداوم حیات کسب و کار فضای مجازی عالوه بر قابلیتها و شایستگی های درونی، 
فناوری و سرمایه، استراتژی و مدل کسب وکار آن، نیاز به عوامل و بسترهای مساعد 
محیطی، از جمله اخذ مجوز آسان، قوانین مناسب جهت حمایت از مالکیت فکری، 

قوانین مناسب مالیاتی و گمرکی و... دارد.

البته باید این مطلب را نیز اضافه نمود که استفاده محض و ناآگاهانه از این شاخص ها 
بدون توجه به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، سطح توسعه اقتصادی و توسعه 
صنعتی و ظرفیت انسانی می تواند نتایج نامطلوبی برای کشور و سازمان اجرایی آن و 

باالتر از آن ناپایداری صندوق تأمین اجتماعی را به بار آورد. 

ج. چالش هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا محیــط کســب و کار مجــازی و مشــاغل 
مرتبــط بــا آن

بیمه های اجتماعی در نقطه شروع با ماهیتی اجباری متولد شدند و فشار اقتصادی 
وارده بر اقشار کم درآمد با اعتراضات این قشر دولت را مجبور نمود تا گروه کارفرمایان 
را به ویژه در بخش فعالیت صنعتی ملزم نماید که به منظور حمایت از نیروی کار در 
برابر مخاطرات آنان را بیمه نماید. اما همان طور که گفته شد تحوالت و تغییرات 
مداوم و گسترده اقتصادی در سطح جهان و ایران ناشی از انقالب اطالعاتی، ساختار 
اشتغال را در کلیه کشورهای جهان من جمله ایران دگرگون نمود و سبب ساز ایجاد 

1- چاره خواه، چ.، فرطوسی، م.، و مالیری، م. رسمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا با نگاهی به وضعیت 

کشورهای و منطقه، مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال، تهران 13۹3.

2- اکوسیستم یا زیست بوم در تعریف ساده، مجموعه ای از عنارص برای شکل گیری استارت آپ است که تا 

آنها وجود نداشته باشند نمی توان به موفقیت استارت آپ امیدی داشت. مراکز رشد و شتاب دهنده ها، مراکز 

رسمایه گذاری، رسانه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، سازمان های دولتی مرتبط و نظام حقوقی از جمله اجزا 

اکوسیستم استارت آپ هستند.
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بازار فضای مجازی در کنار بازار موجود گردید به طوری که در این بازار، دیگر آن 
رابطه سنتی کارفرما و کارگر قابل لمس و احساس نیست. لذا متقاضیان این حوزه از 
یک طرف شرایط و الزامات ملموس و مستدل )از دید کارشناسان بیمه های اجتماعی 
( برای پوشش بیمه های اجباری را نداشته و از سوی دیگر نیز تحت هیچ طرح یا نظام 
بیمه ای و حمایتی دیگری هم قرار ندارند. مضاف بر آن که قوانین و مقررات حاکم بر 

کشور هم در نگاه کلی در قالب و سنخیت مشاغل جدید نیز نمی باشد.

شـایان ذکر اسـت که این فضای کسـب و کار جدید و ویژگیهای شـغلی شـاغالن 
ایـن حـوزه، اهالـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی را در راهبـرد شناسـایی، تعمیـم و 
گسـترش پوشـش بیمـه ای آن بـا چالـش مواجهـه نموده اسـت که علـل اصلی 
تردیدهـا و چالش هـای موجـود بـه خصوصیـات و مؤلفه هـای شـغلی و همچنین 
رابطـه کارگری و کارفرمایی و سـایر مؤلفه هـای تأثیرگـذار در آن برمی گردد که در 
ادامـه ضمـن اشـاره به مهمتریـن چالش های سـازمان تأمین اجتماعـی در مواجهه 
بـا ایـن مشـاغل، اعـالم مـی دارد که بدون شـک رسـالت اصلـی سـازمانی ایجاب 
می کنـد کـه بـه حمایـت از گروه هـای شـغلی مختلـف در بـازار کار )چه سـنتی 
چـه مجـازی( بپـردازد. به موجـب عدم توجه به پوشـش بیمه هـای اجتماعی گروه 
مذکـور و حرکـت منفعالنـه در ایـن موضـوع، فـارغ از تضییـع حقـوق اجتماعی و 
عمومـی آنـان، عالوه بر نمایش کج سـلیقگی این نهـاد تأثیرگـذار در انجام وظایف 
ذاتـی خـود می توانـد چالش های گسـترده ای را بـرای آنان به همراه داشـته باشـد. 
چراکـه همان گونه که گفته شـد سـاختار تأمیـن اجتماعی ایران به لحـاظ اینکه از 
الگـوی طـرح تأمیـن اجتماعی با سـهم حق بیمه معین پیـروی می کند و شـدیداً 
تحـت تأثیر تغییرات جمعیتی افراد تحت پوشـش اسـت و نمی تواند نسـبت به 

تحـوالت بـازار کار بی اعتنا باشـند. 

لذا می طلبد سازمان تأمین اجتماعی در رویارویی با بسط دولت الکترونیک، تجارت 
الکترونیک و شکل گیری بنگاه های مجازی و به تناسب با شرایط و مقتضیات جدید، 
قواعد، قوانین، روشها و ابزارهای متناسب با آن را تدوین و تدارک نموده و بتواند به طور 

فعال و مؤثر اقدام مقتضی را در این حوزه ایفا نماید.

د. چالش ها و ابهامات موجود مرتبط با مکان و فضای کسب و کار جدید
1. همان طور که پیش تر نیز بیان شد در دنیای دیجیتال مختصات صفر و یک 
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جایگزین مختصات طول و عرض و ارتفاع خواهد شد. درنتیجه در این فضا، وسیله 
نقلیه، خانه یا محل زندگی نیروی کار مجازی به کارگاه تبدیل شده و به نظر می سد 
انجام کار مطابق با ماده 13 قانون کار و به صورت مقاطعه پذیر صورت می گیرد که 
در این صورت و به صرف تأیید فرض موجود، بسیاری از وظایف و مسئولیت های 
کارفرمایان بازار کار واقعی از دوش کارفرمایان مجازی برداشته شده و به تبع آن نقشی 
و الزامی را که باید در قبال این نیروی کار و پوشش نظام بیمه ای آن عهده دار شود، 

به دلیل خارج شدن از حیطه نظارت قانون کار سنتی ضروری نمی بیند. 

بدیهی است در این رهگذر، هرچه بر ضرب آهنگ تجارت الکترونیکی بیشتر نواخته 
شود، بر تعداد شهروند الکترونیکی و حجم و مقیاس فضای کسب و کار مجازی اضافه 
می گردد و در مقابل افراد شاغل در این حوزه از حقوق اولیه خود از قانون کار و دایره 
شمول سازمان تأمین اجتماعی کاسته شده و گریز از پرداخت حق بیمه عمق و دامنه 

بیشتری می یابد.

2. یکی از ابزارهای پایش و پیمایش حقوق بنیادین کار و قانون اجتماعی و مشتقات 
آن که از مؤلفه های اصلی تنظیم روابط کار بوده، فرآیند بازرسی می باشد. هرچند که 
سازمان تأمین اجتماعی در راستای مکانیزه کردن امور بازرسی که یکی از ابزارهای 
جلوگیری از گریز پرداخت حق بیمه شاغلین است قدم های قابل قبولی را برداشته 
است ولیکن این ابزار جدید نیز پاسخگوی نیاز بازار کار جدید نخواهد بود چه اینکه 
شمولیت این ابزار تنها قابل بهره برداری برای کارگاه ها، بنگاه ها و غیره می باشد و ظاهراً 
قابل تسری به فضای کسب و کار مجازی که فاقد مختصات فیزیکی بوده نمی باشد. 
در حقیقت سازمان تنها بسنده به تغییر شکل این ابزار سنتی نموده درحالی که 
تغییرات بایستی هم شکلی و هم ماهوی صورت می پذیرفت تا در فضای کسب و کار 

مجازی امروزی نیز کارایی و اثربخشی مدنظر را ارائه می نمود.

هـ. چالش ها و ابهامات موجود مرتبط با عقد قراردادها و توافقنامه ها
1. بسیاری از مؤلفـه ها و اجزا و عناصر کار دچار تحول کارکردی می شوند. در این 
شرایط تعریف نهاده های تولید تغییر می کند و مفهوم کارگاه، ساعت کار، محیط ها، 
قرارداد کار، دستمزد کارگر و کارمند و... به کلی دگرگون می شود. همچنین در محیط 
کسب و کار مجازی، کارفرما و کارگر یا کارمند مجازی براساس یک توافقنامه یا قرارداد 
الکترونیکی روابط فیمابین خود را تعریف و تنظیم می کنند به طوری که در بیشتر 
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اوقات حتی کارفرما و کارگر بدون اینکه همدیگر را مالقات نمایند فعالیت و استمرار 
کار را در دنیای مجازی دنبال می نمایند، بدیهی است که در این شرایط تشخیص 
رابطه کارگری و کارفرمایی و رابطه مزدبگیری و مزد دهی در هاله ابهام خواهد بود و 
سازمان نیز مستأصل از اثبات این رابطه و وصول حق بیمه چه اینکه وصول حق 
بیمه های تأمین اجتماعی مبتنی بر احراز رابطه مزدبگیری و براساس بازرسی های 

کارگاهی و دفاتر قانونی و... انجام می پذیرد.

2. یکی از خصوصیات و مشخصات شغلی فضای کسب و کار مجازی آن است که 
بخش قابل توجهی از تبادالت تجاری، خرید خدمت و تعامالت مالی و پولی مربوطه 
در فضای مجازی و از طریق بانکداری الکترونیکی صورت می گیرد و این موضوع 
منجر به آن شده است که متولیان و کارآفرینان این حوزه الزامی به استفاده از دفاتر 
قانونی نداشته باشند. به تعبیر دیگر نداشتن مکتوبات و دفاتر قانونی و عدم شفافیت 
مالی جزء ویژگیهای شغلی این مشاغل بوده است. طبیعتاً اگر سازمان موفق به اثبات 
رابطه مقاطعه کار و مقاطعه گری در این فضا نیز شود امکان استفاده از ابزار ماده 38 
قانون تأمین اجتماعی و ضرایب آن محقق نخواهد شد و یا در صورت تحقق با تورش 

و خطای زیادی روبه رو خواهد بود.

3. در بندهای پیشین گفته شد که اطالق شمول تأمین اجتماعی به افراد مستلزم 
تشخیص رابطه مزدبگیری بین آنها و یک کارفرما است و تأمین اجتماعی به تبع 
احراز رابطه مزدبگیری وارد عمل شده و به استیفای حقوق ازدست رفته نیروی کار 

می پردازد.

فقدان قرارداد فیزیکی و نیز عدم وجود مکان ثابت جهت بازرسی از محل و نیز عدم 
ورود قوانین و مقرارت سازمان به حوزه کسب و کار مجازی مرجعیت سازمان در ماده 

148 قانون کار و ماده 183 را در مظان شک و تردید قرار خواهد داد.1

4. دنیای دیجیتال و انقالب اطالعاتی منجر به سیالیت فضای کار و سیالیت 
نیروی انسانی و سبب ظهور و بروز پدیده هایی همچون شبکه های مجازی )اجتماعی، 
موبایلی، ماهواره ای و...(، دورکاری، برون سپاری و... می شود. پدیده »خوداشتغالی« شکل 

1- ماده 14۸ به »الزام كارفرما به بیمه نمودن كارگر و ماده 1۸3 اعمال جریمه درخصوص كارفرمایانی كه از 

بیمه كارگران خود استنكاف می نمایند« را ترصیح نموده است.
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وسیعی به خود گرفته و در حال حاضر افراد زیادی هستند که به طور همزمان هم 
کارفرما بوده و هم کارگر به دلیل عدم محدودیت در زمان و مکان- و خدماتی را 
متقاباًل یا به عنوان یک کارفرما یا یک واگذارنده کار )پیمان( یا کارفرما ارائه می نمایند 
که در این شرایط نه به سبب عدم امکان بازرسی کارگاهی و نه به سبب دسترسی 
به دفاتر قانونی و بازرسی از آن هیچ امکانی برای استفاده از ابزار مواد 38 و 39 و 
47 قانون تأمین اجتماعی و متفرعات آن و نیز امکان پایش و رصد رابطه مزدبگیری 
یا پیمانکاری جهت اخذ وصول حق بیمه از حقوق یا مبلغ پیمان در حیطه فضای 

مجازی کسب و کار وجود ندارد.

و. چالش ها و ابهامات موجود مرتبط با متون قانون کار و قانون تأمین اجتماعی
در قانـون کار مصـوب سـال 1369 در مـاده 4 در تعریـف کارگاه آمـده اسـت که 
»کارگاه محلـی اسـت کـه کارگـر به درخواسـت کارفرما یـا نماینـده او در آنجا کار 
می کنـد، از قبیـل مؤسسـات صنعتـی، کشـاورزی، معدنـی، سـاختمانی، ترابـری، 
مسـافربری، خدماتـی، تجـاری، تولیـدی، اماکـن عمومـی و امثـال آنهـا« به همین 
تناسـب در مـوارد 2 و 3 تعریـف »کارگر« و »کارفرمـا« و در ماده 7 »قـرارداد کار« و 
در ماده 34 »حق السـعی« و در ماده 51 »سـاعت کار« آمده اسـت که این تعاریف 
عمـاًل تناسـب و مطابقتـی با شـرایط فضـای کسـب و کار مجـازی و مالحظات و 
مقتضیـات نداشـته چراکه بـا این تعاریف منازل مسـکونی یا محل اسـتقرار کاربر 
حرفـه ای رایانه، اینترنت، ناوگان مسـافربری اینترنتی را نمی تـوان کارگاه تلقی نمود.

کار  قانون  در  مندرج  تعاریف  و  مشاهده می شود ساختار، سازوکار  که  همان طور 
نمی تواند به خودی خود مبنای تنظیم روابط کار در فضای مجازی قرار گیرد. دیری 
نخواهد پایید که بخش قابل توجهی از شاغلین کشور و سهم معتنابهی از تعامالت 
اقتصادی و خرید خدمات از حیطه نظارت وزراتخانه متولی اجرای قانون کار خارج 

می گردند.
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2ـ3. چالش های فناوری اطالعات و ارتباطات برای تأمین اجتامعی

نباید انکار کرد که ورود به عصر ماشین و سپس رایانه و شبکه های ارتباطی موجب 
کاهش نیاز به نیروی انسانی و در نتیجه کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی 
می شود. هرچند که میان رشد فناوری و افزایش درآمد و توان اقتصادی ملی رابطه 

مثبت و مستقیم وجود دارد. 

در عین حال، در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی وجود فضای مجازی شفاف و استفاده 
درست از فناوری های نوین موجب کاهش هزینه های سازمان تأمین اجتماعی و نیز 
شفافیت درآمد و جلوگیری از تخلفات و قانون گریزی خواهد بود به شرطی که 
زیرساخت های الزم برای تحقق این امر فراهم آید. در واقع، عدم تحول سازمانی در 
تأمین اجتماعی و ناهماهنگی با تحوالت جدید یا مقاومت در برابر آنها و نیز نبود یا 
ضعف تعامل میان نهادهای ارایه دهنده خدمات مالی )بانک ها، بیمه ها و بازار بورس( 
در عصر فناوری موجب بروز مشکالت و چالش های متعدد می گردد که اثر فوری 
آنها، کاهش درآمد و ورودی سازمان تأمین اجتماعی و اثر پایدار آن، نارضایتی کارگران 

فعال در فضای مجازی و فرار بیمه ای کاسبان و تاجران مجازی خواهد بود.1 

باید یادآوری نمود که الکترونیکی و شبکه ای شدن کسب و کار و نیز تحقق دولت 
الکترونیکی اساساً سودمند است و موجب کـاهش هزینه های نهادهای دولتی و 
شفافیت در مدیریت عالی و میانی نهادهای دولتی و شبه دولتی شده است. کارکنان 
بیمه ای خاص خود  و  استخدامی  قوانین  پوشش  به هر حال تحت  نهادها  این 
می باشند و فرار بیمه ای و مالیاتی در مورد آنها قابل تصور نیست؛ حتی اگر تمام یا 
بخشی از خدمات اداری و شغلی آنها با استفاده از شبکه های ارتباطی و یا در فضای 
مجازی ارایه گردد. زیرا رابطه شغلی و دریافت حقوق و مزایا از دولت، مانع از فرار 

بیمه ای و مالیاتی آنها می گردد.

اما در مورد آن بخش از کارگران و کارکنان که غیردولتی بوده و از حیث حقوق و 
مزایا به طور مستقیم به دولت وابسته نیستند، فرار بیمه ای و عدم پوشش مقررات 
تأمین اجتماعی به همان دالیلی که پیش تر تشریح گردید، قابل تصور و غیر قابل 

انکار است. 

و  تبیین عوامل مساعد  و  ایران  تامین اجتماعی در  بر سیر تطور ساختاری  1- حیدری، علی، تحلیلی كلی 

نامساعد توسعه آن، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 15، زمستان 13۸2.
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بـا توجه به مشـخص بودن منابـع درآمد سـازمان تأمین اجتماعی و مسـتمربودن 
فعالیـت این سـازمان از حیث درآمد و مخـارج، تعادل میان ایـن دو در طول زمان، 
نیازمند تناسـب نسـبی میـان درآمـد و هزینه می باشـد. انتقال برخی از مشـاغل 
بـه فضـای مجـازی بدون اینکه این مشـاغل وابسـتگی بیمه ای به سـازمان تأمین 
اجتماعـی داشـته باشـند، حداقـل در کوتاه مدت موجب می شـود که تعـادل میان 
درآمـد و هزینه سـازمان به هـم بریزد. چراکه سـازمان باید به تعهدات سـابق خود 
عمـل کنـد درحالی کـه ورودی درآمـد آن بـه شـدت یـا تا حـد قابـل مالحظه ای 

پایین آمده اسـت.

تنها راه برای کاستن از این چالش یا حتی تبدیل آن به فرصت، هماهنگ سازی قوانین 
و مقررات تأمین اجتماعی در سریع ترین زمان ممکن برای همگامی با تحوالتی است 
که فناوری های ارتباطی موجب شده و باعث انتقال کامل یا جزئی برخی از مشاغل 
به فضای مجازی گردیده است. این مقررات باید تا حد امکان در درون سازمان تأمین 
اجتماعی یا وزارت کار به تصویب رسیده و اجرایی گردد. زیرا پیمودن راه و تشریفات 
تصویب طوالنی و پر فراز و نشیب »قانون« در چنین شرایطی از نظر اقتصادی 

به صرفه نمی باشد.

در مجموع، الکترونیکی شدن فضای کسب و کار بهره گیری از سامانه های الکترونیکی 
برای تأمین اجتماعی و در واقع سامانه های همسان را اقتضا می کند. بدین معنا که 
نمی توان با همان روش ها و ابزارهای سنتی به تعامل یا تقابل با شیوه ای پرداخت که 

تقریباً همه حوزه ها، از جمله کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است.

پیش بینی نهاد یا واحدی که عملیات اجرایی موضوع ماده 83 قانون تأمین اجتماعی 
را در فضای مجازی کسب و کار رصد نماید، ضرورتی است که سازمان تأمین اجتماعی 

باید گام های عملی و سریع را برای اجرایی کردن آن در اولین فرصت بردارد.

همچنین، گسترش شمول بیمه و حمایتهای تأمین اجتماعی، آنگونه که در ماده 7 
قانون تأمین اجتماعی مقرر شده، به حوزه کسب و کار مجازی امری ضروری است. 
در این مورد باید تدابیر الزم برای توسعه و ایجاد انگیزه برای انواع مختلف بیمه های 

اجتماعی اعم از اجباری و اختیاری به کار گرفته شود. 

تغییر در مفهوم کارگاه و تسری آن به کارگاه های مجازی و نیز توسعه مفهوم پیمانکاری 
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و مقاطعه کاری به توافق های کالن یا خردی که از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی اعم 
از رایانه، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی منعقد می شود، یکی از لوازم مدیریت بیمه 

تأمین اجتماعی در کسب و کار مجازی است. 

         3ـ3. رضورت همگامی با فناوری اطالعات 

پیشـرفتهای روزافزونـی کـه در حوزه های مختلف فنـاوری روی می دهد، مزایایی که 
ایـن پیشـرفتها بـرای زندگی اجتماعـی دارند، شـهروندان را بـه بهره بـرداری از آنها 
ترغیـب می کنـد. به کارگیری فناوری اطالعات از سـوی شـهروندان عمـاًل دولت ها 
را مجبـور بـه مدیریـت ایـن فضـا و قاعده مندکـردن آن می نمایـد. به نحوی کـه 
قوانیـن و مقـررات متعـددی در خصوص تجـارت الکترونیکـی، جرایـم رایانه ای و 

دادرسـی الکترونیکی به تصویب رسـیده اسـت.1 

بـه این دلیـل فراهم نبودن زیرسـاختهای الزم برای نفوذ و اجرایی شـدن فناوری، در 
اوایل اسـتفاده از ارتباطات الکترونیکی، مشـکالت همچون گمنامی، سـرقت هویت، 
سوء اسـتفاده، پول شـویی، فـرار از مالیـات و فـرار از تعهـدات بیمـه ای در این فضا 
به وجـود می آیـد. امـا ضابطه مندشـدن تدریجـی این فضا و منتقل شـدن بخشـی 
از کسـب و کار بـه فضـای مجـازی موجـب می شـود کـه از یک طرف کاسـبان و 
کارکنـان ایـن فضـا و از سـوی دیگـر دولت هـا، تمهیدات جـدی را بـرای مدیریت 

اجتماعـی و پوشـش های بیمـه ای در فضـای مجازی بـه کار گیرند.

حاکمیت قانون در فضای مجازی با حضور پلیس فتا و جرم انگاری برای بزهکاری های 
اولیه فضای  برای مدیریت  تهیه زیرساخت های کافی و ضروری  مجازی، موجب 
مجازی شده است. به نحوی که در گام بعدی باید کسب و کار اینترنتی با هر وسیله 
ارتباطی که باشد، ضابطه مند گردد و حاکمیت قانون به روابط کارگر و کارفرما و 

کسب و کارهای مجازی نیز گسترش یابد. 

1-از جمله: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 137۹/10/04؛ قانون تجارت 

الکرتونیکی مصوب 13۸2/10/17؛ قانون جرایم رایانه ای مصوب 13۸۸/11/11 و قانون آیین دادرسی جرایم 

نیروهای مسلح و دادرسی الکرتونیکی مصوب 13۹3/07/0۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 

اسالمی.
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4ـ3. ارکان کسب و کار مجازی 

بـا بررسـی انـواع مختلـف نهادهـا و اشـخاص کـه در فضـای مجازی مشـغول به 
فعالیـت هسـتند، از قبیل شـرکت ها، سـازمان های مردم نهـاد )سـمن ها(، نهادهای 
دولتـی و شـهروندان مسـتقل، باید قبول کـرد که امروزه کسـب و کار مجازی طیف 
مختلف و متفاوتی از اشـخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی، مسـتقل 

یـا وابسـته، کارفرما یا کارگر را شـامل می شـود.

در این فضا، هرچند ارتباطات از طریق شبکه های رایانه ای و مخابراتی برقرار می شود، 
اما به هرحال ارایه بسیاری از خدمات اعم از فنی، عملیاتی و اجرایی بدون دخالت 
انسان غیرممکن است. بنابراین همواره باید افرادی باشند که به طور مستقیم به 
سامانه های ارتباطی متصل بوده و امور و فعالیت های ارجاعی یا وظایف قانونی یا 

قراردادی خود راـ  که به طور مستقیم مرتبط با فضای مجازی استـ  انجام دهند.

با این اوصاف، روابط کار در فضای مجازی نیز وجود دارد. زیرا اشخاص، کسب و کار 
در فضای مجازی به نام و حساب خود یا به نام خود و به حساب دیگری یا به نام و 
حساب دیگری را شغل روزمره و مستمر خود قرار می دهند. بنابراین در مورد بسیاری از 
این اشخاص، تعریف کارگر یا کارفرما مذکور در مواد 2 و 3 قانون کار صدق می کند.1 

سنجش کارایی و نیز میزان کار و حق السعی کارگران فضای مجازی یا اشخاص 
خویش فرما2 در این فضا با معیارها و استانداردهای خاص انجام می شود که ویژه 

1- ماده 2: »کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، 

حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند«. ماده 3: »کارفرما شخصی است حقیقی یا 

حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئوالن و به 

طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند ...«.

بیمه  به دو دسته عمده تقسیم می شود: الف(  تامین اجتماعی  بر اساس قانون  بیمه ای  2- نحوه پوشش 

اجباری: بیمه اجباری شامل كلیه مشمولین قانون کار و كسانی است كه در قبال دریافت مزد و حقوق در 

كارگاهها، كارخانه ها و رشكتها مشغول به كارند. 

ب( بیمه های خویش فرما: بیمه خویش فرما به دو دسته تقسیم می شود: 1. بیمه اختیاری 2. بیمه صاحبان 

حرف و مشاغل آزاد. 

بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با 

مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می شود و موظف است خود حق 

بیمه را در زمان تعیین شده پرداخت کند. درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قرارداد بیمه او باطل 

می شـود و متقاضی موظف است در چارچوب ضوابط مجددا درخواسـت خود را ارایه کند.
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فضای مجازی است. به گونه ای که حضور و غیاب کارکنان ممکن است به صورت 
کاماًل آنالین و مکانیزه انجام گیرد یا دورکاری، کار در منزل یا هر محل دیگری، در 
شب یا در روز انجام می گیرد یا مفهوم کارگاه با آنچه که به طور سنتی از این عنوان 
فهمیده می شود، متفاوت می گردد. بدین معنا که برخالف آنچه که در ماده 4 قانون 
کار 1 ذکر شده، خانه یا محل زندگی یا حتی سکونت گاه موقت یک کاربر اینترنتی در 
هر محلی می تواند به کارگاه تبدیل شود. کار نیز لزوماً مفهوم فیزیکی و یدی نداشته 
و می تواند با یک دستگاه متصل به اینترنت انجام شده و در همان فضا، تأیید یا مورد 

جرح و تعدیل قرار گیرد. 

همانند فضای سنتی باید قبول کرد که در فضای مجازی نیز امکان دارد قرارداد کتبی 
کار میان کارگر و کارفرما وجود داشته یا رابطه طرفین بدون قرارداد صریح یا صرفًا 
با توافق های شفاهی محقق شده باشد. در هر حال، اگر ایمیل یا پیام تلگرامی یا هر 
نوع پیام دیگری بین طرفین مبنی بر توافق بر انجام کار از سوی کارگر و پرداخت 
دستمزد مشخص یا قابل تعیین از سوی کارفرما وجود داشته باشد، باید آن را مانند 
توافق کتبی محسوب داشت. زیرا در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 655 
قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی بر اعتبار بی قید و 

شرط اسناد و مدارک الکترونیکی تأکید شده است.2 

شکل گیری فضای کسب و کار الکترونیکی و لذا تسری قوانین و مقررات کار و تأمین 

1-ماده 4 قانون کار: »کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از 

قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،  ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان 

عمومی و امثال آن ها«. ذکر عبارت »امثال آنها« در آخر این ماده، امکان گسرتش مصادیق کارگاه به مواردی 

که در قانون کار نیامده را فراهم می سازد.

2-ماده 6 قانون تجارت الکرتونیکی )مصوب 13۸2/10/17( مقرر می دارد: »هرگاه وجود یک نوشته از نظر 

قانون الزم باشد، داده پیام در حکم نوشته است«. به عالوه، به موجب ماده 12همان قانون، »اسناد و ادله 

اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد 

ادله موجود، ارزش اثباتی »داده پیام« را رصفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد«. در ماده 655 قانون آیین 

دادرسی کیفری )قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکرتونیکی، مصوب 13۹3/07/0۸ 

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی( نیز ترصیح شده: »در هر مورد که به موجب قوانین آیین 

دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق 

رأی، امضاء، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن الزم باشد، صورت الکرتونیکی یا محتوای 

الکرتونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبرصه های آن کافی و 

معترب است«.
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اجتماعی به فضای مجازی ناگزیر است. زیرا کسب و کارهای الکترونیکی در حال 
گسترده تر شدن می باشد و بنابراین ضرورت دارد که مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه 
در فضای مجازی نیر بازسازی شود. طبیعی است که مفاهیم دیگری که قانون کار 
و قانون تأمین اجتماعی به عنوان لوازم و مؤلفه های کار و تأمین اجتماعی مقرر داشته 
اند نیز باید با فضای مجازی تطبیق داده شوند؛ مانند ایمنی و بهداشت محیط کار، 

آموزش و پشتیبانی کارکنان، اتحادیه های کارگری و... .

به همین ترتیب نیز برخالف آنچه که از ظاهر ماده 4 قانون کار برمی آید، مفهوم 
کارگاه را نمی توان محدود به کارگاه های فیزیکی کرد. بنابراین »محل« در ماده مذکور 
باید عالوه بر اماکن فیزیکی مانند سوله، کارخانه و... به فضاهای مجازی نیز تسری 
داده شود و اگر قوانین و دستورالعمل های مرتبط در این مورد گویا نیستند، باید 
اصالحات ضروری انجام گرفته و قوانین موردنیاز به تصویب برسند. به نظر می رسد 
در وضعیت فعلی کارگاه مذکور در ماده 4 قانون کار شامل محل استقرار سامانه های 
رایانه ای و مخابراتی که کاربران در آنجا مشغول فعالیت هستند، می شود؛ زیرا هرچند 
کارها به صورت الکترونیکی و مجازی انجام می گیرد، اما به هرحال این کارها از محل 

خاصی مدیریت و عملیاتی می شود که باید آن را کارگاه محسوب داشت.

مفاهیم دیگری مانند »کارهای سخت و زیان آور« نیز باید با توجه به تحوالتی که در 
عرصه فناوری اطالعات وجود دارد، بازتعریف شوند. از جمله اینکه اگر قرارگرفتن در 
مجاورت پژواکهای تلفن همراه و اینترنت )وای فای( زیان بار باشد، این امر در تعیین 
ساعات کار، سن و زمان بازنشستگی و نیز میزان حقوق و مزایای کارکنان مرتبط با 
این وسایل و ابزارها مد نظر قرارگیرد. ماده 52 قانون کار و آیین نامه مربوط به آن، در 

این مورد گویایی کافی را نداشته و نیاز به اصالح و شفاف سازی دارد.1 

1-مطابق با ماده 52 قانون کار: »در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت 

در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید«. طبق تبرصه این ماده، »کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به 

موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به 

تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید«.
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اجتماعی به فضای مجازی ناگزیر است. زیرا کسب و کارهای الکترونیکی در حال 
گسترده تر شدن می باشد و بنابراین ضرورت دارد که مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه 
در فضای مجازی نیر بازسازی شود. طبیعی است که مفاهیم دیگری که قانون کار 
و قانون تأمین اجتماعی به عنوان لوازم و مؤلفه های کار و تأمین اجتماعی مقرر داشته 
اند نیز باید با فضای مجازی تطبیق داده شوند؛ مانند ایمنی و بهداشت محیط کار، 

آموزش و پشتیبانی کارکنان، اتحادیه های کارگری و... .

به همین ترتیب نیز برخالف آنچه که از ظاهر ماده 4 قانون کار برمی آید، مفهوم 
کارگاه را نمی توان محدود به کارگاه های فیزیکی کرد. بنابراین »محل« در ماده مذکور 
باید عالوه بر اماکن فیزیکی مانند سوله، کارخانه و... به فضاهای مجازی نیز تسری 
داده شود و اگر قوانین و دستورالعمل های مرتبط در این مورد گویا نیستند، باید 
اصالحات ضروری انجام گرفته و قوانین موردنیاز به تصویب برسند. به نظر می رسد 
در وضعیت فعلی کارگاه مذکور در ماده 4 قانون کار شامل محل استقرار سامانه های 
رایانه ای و مخابراتی که کاربران در آنجا مشغول فعالیت هستند، می شود؛ زیرا هرچند 
کارها به صورت الکترونیکی و مجازی انجام می گیرد، اما به هرحال این کارها از محل 

خاصی مدیریت و عملیاتی می شود که باید آن را کارگاه محسوب داشت.

مفاهیم دیگری مانند »کارهای سخت و زیان آور« نیز باید با توجه به تحوالتی که در 
عرصه فناوری اطالعات وجود دارد، بازتعریف شوند. از جمله اینکه اگر قرارگرفتن در 
مجاورت پژواکهای تلفن همراه و اینترنت )وای فای( زیان بار باشد، این امر در تعیین 
ساعات کار، سن و زمان بازنشستگی و نیز میزان حقوق و مزایای کارکنان مرتبط با 
این وسایل و ابزارها مد نظر قرارگیرد. ماده 52 قانون کار و آیین نامه مربوط به آن، در 

این مورد گویایی کافی را نداشته و نیاز به اصالح و شفاف سازی دارد.1 

1-مطابق با ماده 52 قانون کار: »در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت 

در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید«. طبق تبرصه این ماده، »کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به 

موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به 

تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید«.

5ـ3. رضورت اصالح قوانین و مقررات مرتبط

عدم اقدام در اصالح قوانین یا صدور مصوبات و دستورالعمل های مرتبط با حقوق 
کار و تأمین اجتماعی فعاالن عرصه کسب و کار مجازی موجب می شود که به مرور 
زمان بخش قابل توجهی از کارکنان این بخش ها از شمول قوانین و مقرراتی که حداقل 
حقوق تکالیف را برای آنها فراهم می سازد، خارج شوند. این امر تا حدود زیادی به نفع 

کارفرمایان و به طور قطع به زیان کارگران مجازی می باشد.

در روند اصالح قوانین و مقررات باید توجه داشت که برخی از فعالیت های حرفه ای، 
هرچند به صورت الکترونیکی مدیریت می شوند، اما به صورت فیزیکی و در فضای 
واقعی اتفاق می افتند. مانند خدمات حمل و نقل اعم از کاال یا مسافر که باتوجه 
به نرم افزارها و برنامه های عملیاتی موجود مثل اسنپ، تپ سی، کارپینو و.. به صورت 
الکترونیکی قابل فراخوان هستند، اما فرایند حمل و نقل کماکان به صورت فیزیکی و 

با استفاده از وسایل حمل و نقل سنتی انجام می شود.

در مورد این دسته از مشاغل، شناسایی و رتبه بندی آنها توسط نهادهای ذی ربط، تنها 
در حوزه خدماتی که به صورت الکترونیکی و شبکه ای انجام می گیرد. ضروری است. 
بدیهی است که کارگران و کارکنان این شبکه ها که به صورت فیزیکی )به عنوان راننده، 
بازاریاب و..( فعالیت می کنند، از حیث پوشش بیمه ای و خدمات تأمین اجتماعی تابع 

قواعد عمومی می باشند.

عمده مشکالت و مسایل مربوط به مقررات کار و تأمین اجتماعی در حوزه کسب و کار 
و فعالیت های مجازی از قدیمی بودن قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه ها ناشی 
می شود. قانون تأمین اجتماعی کشورمان در سال 1354 و قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران پس از کش و قوس های فراوان میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در 

سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

قدیمی بودن این دو قانون و نیز فاصله زمانی تصویب آنها در حالی است که مقررات 
و الزمات بیمه ای و تأمین اجتماعی مقرر در آنها اغلب در حوزه واحدی یعنی روابط 
کارگر و کارفرما قابلیت اجرایی دارد. در کنار قدیمی بودن و عدم سازگاری با نیازهای 
روز و رشد سریع فناوری، ناهماهنگی میان این دو قانون نیز در روند بیمـه و تأمین 

اجتماعی کسب و کار مجازی ایجاد اخالل می کند. 
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برای مثال، شمول تأمین اجتماعی نسبت به افراد، مستلزم »تشخیص رابطه مزدبگیری 
بین آنها و یک کارفرما«1 می باشد. تنها در صورت وجود چنین رابطه ای است که 
طبق ماده 148 قانون کار، کارفرما ملزم به بیمه کارگران می گردد.2 در صورت عدم 
انجام این تکلیف، طبق ماده 183 قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه کارگران خویش 

خودداری کنند، مشمول جریمه های قانونی خواهند شد.3 

در واقـع، ایـن موضـوع کـه تأمیـن اجتماعـی پـس از احـراز رابطه مزدبگیـری به 
شـخص کارگـر تعلق می گیرد از یک طرف و اینکـه قانون کار تعریف و توضیحی 
در مـورد رابطـه کارگر-کارفرمایـی در فضـای مجازی نـدارد از سـوی دیگر، موجب 
خواهـد شـد کـه عده ای بـا این اسـتدالل که کسـب و کار مجازی مشـمول قوانین 
سـنتی موجـود نمی باشـد، خـود را تـا زمانـی کـه قوانیـن و مقـررات صریحی در 
خصـوص شـمول قوانین تأمین اجتماعـی و قانون کار بر این نوع از کسـب و کارها 
بـه تصویـب رسـد، از انجام تکالیـف مرتبط با تأمیـن اجتماعی کارگـران و رعایت 

الزامـات قانـون کار و قانـون تأمین اجتماعی معـاف بدانند.

در ادامه این روند، با انتقال بسیاری از کسب و کارها به فضای مجازی )که می تواند 
به طور واقعی یا صوری ـ برای دور زدن قوانین و مقررات ـ باشد(، سازمان تأمین 
اجتماعی همانند کارگران فضای مجازی متضرر خواهد شد. چراکه مجازی شدن 
کسب و کار، موجب فرار بیمه ای خواهد شد و نبود مراجع و نهادهای خاص برای 
کنترل نظام کسب و کار در فضای مجازی، موجب خروج بسیاری از کسب و کارهای 

الکترونیکی از شمول کنترل و نظارت مراجع کار و تأمین اجتماعی خواهد شد.

چالش دیگری که قوانین و مقررات فعلی باید برای آن چاره اندیشی کنند، تبدیل 
کارگر و کارفرمای فضای سنتی به پیمانکار و مقاطعه کار )کارپذیر( در فضای مجازی 

1-رجوع کنید: عاملی، مهدی، نحوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، مجله کار و جامعه، شماره 134، مرداد 

.13۹0

2-ماده 14۸ قانون کار: »کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین 

اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند«.

3-ماده 1۸3 قانون کار: »کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده 14۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود 

خودداری نمایند، عالوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر ) سهم کارفرما( با توجه به رشایط و امکانات خاطی 

و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد«.
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است. زیرا پیمانکاران قدرتمند فضای مجازی که عماًل در کشورهای توسعه نیافته، 
قدرت انحصاری داشته و به منابع اطالعاتی مرتبط با کسب و کار خود دسترسی 
و اشراف کافی دارند، تنها اشخاصی را به کار می گیرند که برای آنها مشکالت و 
هزینه های تأمین اجتماعی و بیمه را نداشته باشند. به قول خود این کارفرمایان، آنها 

به دنبال دردسر و تشریفات اداری و بار مالی تأمین اجتماعی نیستند.

بدیهی است که هرگاه رابطه طرفین از حالت کارگر-کارفرمایی خارج شده و به صورت 
کارفرما-پیمانکار یا پیمانکار-مقاطعه کار درآید، از شمول مقررات تأمین اجتماعی و کار 

خارج شده و کارگر واقعی، حمایتهای قانونی الزم را در اختیار نخواهد داشت.

برای حل این مشکل، باید همان فلسفه ای که در قانون کار مدنظر قرار گرفته، با وضع 
مقررات شایسته اجرایی و عملیاتی گردد. بدین معنا که قصد و رابطه واقعی طرفین 
در یک رابطه کاری مجازی احراز گردد. حقیقت این است که احراز چنین رابطه ای 
نیز مستلزم بروز اختالف و طرح دعوا از سوی کارگر می باشد. امری که تضمینی برای 

رویداد آن در تمامی کسب و کارهای مجازی وجود ندارد.

راهکار دیگر برای حل مشکل، تفسیر واژه »کارمزد« در بند )پاراگراف( پنجم از ماده 2 
قانون تأمین اجتماعی می باشد.1 بدین معنا که تا زمان اصالح قوانین و وضع قوانین 
مناسب، چنین استدالل شود که چون واژه کارمزد در قانون تأمین اجتماعی به مفهوم 
گسترده تری در مقایسه با »حق السعی« مذکور در ماده 34 قانون کار مورد استفاده قرار 
گرفته،2 بنابراین عدم شمول عنوان کارگر-کارفرمایی بر رابطه طرفین در کسب و کار 
مجازی، لزوماً به معنای عدم شمول قوانین حمایتی تأمین اجتماعی نمی باشد. زیرا کار 
در برابر کارمزد نیز کارکننده را مشمول پوشش های حمایتی تأمین اجتماعی می سازد. 

به عالوه، ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد: 

»در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود 
کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان 

1- »مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در 

مقابل کار به بیمه شده داده می شود«.

2- ماده 34 قانون کار: »کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک 

عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و 

نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند«.
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خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه 
را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار 
مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. 
در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر 
به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست 
سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون 
مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات 
مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از 
مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی 
همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و 

عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند«.

بنابراین حتی در صورتی که کار به صورت مقاطعه کاری به شخص حقیقی یا حقوقی 
واگذار گردد، مورد شمول قانون تأمین اجتماعی بوده و از جمله تکلیف به پرداخت 

حق بیمه برقرار می باشد.

نکته مثبت دیگر در قانون تأمین اجتماعی در مقایسه به قانون کار این است که 
ماده 7 قانون تأمین اجتماعی، گسترش پوشش های بیمه ای و حمایت های مقرر 
در این قانون را در اختیار هیئت مدیره و وزیر مربوط قرار داده است. 1 از این رو، 
سازمان تأمین اجتماعی می تواند با گسترش شمول پوشش های تأمین اجتماعی به 
کسب و کارهایی که در فضای مجازی انجام می گیرد، ضوابط و دستورالعمل های مورد 

نیاز برای مدیرت این کسب و کارها را تدوین و اجرایی نماید.

در انجام فرایند فوق الذکر، ضروری است که مصادیق بارز کسب و کارهای مجازی 
مانند تجارت موبایلی )همراه(، برنامه های سراسری کسب و کارهای تمام مجازی یا 
مجازی-حضوری مانند دیجی کاال، اسنپ، کارپینو و.. تصریح شده و نحوه مدیریت این 
فعالیت ها به طور مشخص و حسب مورد به تفکیک نوع، حجم و میزان فعالیت در 

فضای مجازی تعیین گردد.

قانون مشمول  این  تاریخ تصویب  تا  که  فعالیت هایی  در  اجتماعی: »افراد شاغل  تأمین  قانون  ماده 7   -1

بیمه های اجتماعی نشده اند ... به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این 

قانون قرار خواهند گرفت«.
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6ـ3. رهیافت های عملی بیمه کسب و کار مجازی 

یکـی از مباحـث بنیادین کـه در مـورد بیمه پذیری کسـب و کارهای مجازی مطرح 
می شـود این اسـت که اساسـاً میان این نوع از مشـاغل و کسـب و کارهای سـنتی 
تفاوتـی وجـود نـدارد. وقتـی در فضـای مجـازی، عـده ای در قالـب رابطـه کارگرـ  
کارفرمایـی فعالیت می کننـد )پرداخت حق الزحمـه وجود دارد( یا اینکه اشـخاصی 
به صـورت خویش فرمـا در ایـن فضـا اشـتغال بـه فعالیـت دارند، نمی تـوان گفت 
کـه مقـررات حاکـم بر بیمـه کارگـر و کارفرمایی و تأمیـن اجتماعـی در این فضا 
تغییـر یافته اسـت. بنابراین هر کسـب و کار و فعالیت جدیدی، تغییـر در قوانین 

و مقـررات مرتبـط با کار و تأمیـن اجتماعـی را اقتضا نمی کند.

به عالوه، تحول مفهوم کارگاه یا نبود کارگاه به مفهوم سنتی آن، بیرون از فضای 
مجازی نیز قابل تصور است مثل ویزیتورها یا پورسانت بگیرها که اساساً در کارگاه 
حضور ندارند. بنابراین می توان از تجاربی که در چنین مشاغلی وجود دارد، در مورد 

کسب و کار مجازی نیز بهره گرفت.

در مورد اختیاری یا اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی برای مشاغل مجازی، قایل شدن 
به اختیار در این مورد، مغایر قانون تأمین اجتماعی و قانون کار به نظر می رسد. زیرا 
مواد متعددی در این قانون وجود دارد که پوشش بیمه و خدمات اجتماعی را در 
صورت تحقق رابطه کارگر-کارفرمایی یا معادل آن الزامی می نماید. البته این دیدگاه نیز 
باید بررسی شود که بسیاری از کسب و کارهای مجازی، کوچک و خانگی و به صورت 

خویش فرما هستند، از این رو نباید در همه موارد سراغ بیمه اجباری رفت.

با این اوصاف، دغدغه اصلی بیمه مشاغل مجازی، موضوع تاب آوری اجتماعی و نیز 
بسترسازی فرهنگی است. امروزه کسب و کارهای مجازی، بر مبنای فرار یا کاستن از 
مالیات و دیگر هزینه ها با مشاغل سنتی یا با همدیگر در رقابت هستند. بنابراین، 
الزام تبعیض آمیز برخی از فعاالن این فضا به پوشش بیمه تأمین اجتماعی می تواند 
رقبا را در وضعیت بهتری ـ حداقل در کوتاه مدت ـ قرار دهد. زیرا پوشش بیمه و 
خدمات اجتماعی، هزینه تمام شده کاالها و خدمات را افزایش می دهد و اگر الزام در 
این حوزه نابرابر یا موردی باشد، شرکت یا شخصی که این هزینه ها به آن تحمیل 

می شود، زیان خواهد دید.
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چالش عمده دیگر، نحوه ارائه لیست کارکنان و سایر فهرستها و حساب و کتابهایی 
است که برای محاسبه نرخ حق بیمه و سرمایه قابل پرداخت ضروری است. در 
این رابطه، موضوع مهم این است که آیا می توان به سازمان تأمین اجتماعی یا 
دیگر نهادهای ذی ربط این مجوز را داد که به اطالعات و داده های کالن شرکت ها 
و استارت آپ هایی که به صورت عمده در فضای مجازی مشغول به کارند )مثل 
دیجی کاال یا اسنپ و..( برای اهداف سازمانی و حرفه ای خود دسترسی داشته باشند؟

از یک سو، دسترسی مستلزم وجود قانون یا به هر حال مصوبه است و از سوی دیگر، 
این دسترسی باید گستره مشخصی داشته باشد، به نحوی که منجر به نقض حریم 

خصوصی یا سایر حقوق مالکیت فکری و صنعتی اشخاص نشود. 

چالش نبود آمار را نیز نمی توان نادیده گرفت. این چالش در مورد برخی از مشاغل 
سنتی، مانند لنچ هایی که دارای کارگران متعدد هستند و نیز نحوه تقسیم سود و 
منفعت در آنها چندان معلوم نیست، مطرح است؛ اما این امر مانع از پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی در چنین مواردی نشده است. به عالوه، تمام مشاغل مجازی را نباید 
در یک قالب قرار داد. برای مثال، اسنپ و کارپینو از رانندگان برای جابجایی مسافر 
استفاده می کنند. بسیاری از این رانندگان به دلیل داشتن شغل ثابت دیگر، مشمول 
بیمه هستند؛ برخی دیگر فقط ساعات مشخصی با این سامانه همکاری می کنند و 
به هر حال ماهیتاً رابطه »راننده« بودن آنها با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی 

تغییر نیافته است.

در عین حال، برخی سامانه ها مثل دیجی کاال و شیپور، بیشتر فعالیت خود را 
به صورت مجازی انجام می دهند و تشخیص تعداد کارکنان و همکاران آنها تنها با 

دسترسی به سامانه و کالن داده آن امکان پذیر است. 

در رویکرد آتی سازمان تأمین اجتماعی باید:

1. بر این امر تأکید شود که »کارگاه« محور تحقق رابطه کار و نیز معیار محاسبه 
هزینه و حقوق تأمین اجتماعی نیست. زیرا در آینده، کارگاه بیش از پیش، حداقل 
مفهوم سنتی خود را از دست خواهد داد و در صورت عدم همگامی سازمان با چنین 

تغییراتی این نهاد به ویژه از نظر اقتصادی و مالی به شدت زیان خواهد دید.

2. باید بررسی جامعی در این خصوص صورت گیرد که کدامیک از مشاغل و 
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کسب و کارها، در حال گذار به سوی الکترونیکی و مجازی شدن هستند؟ اگر پاسخ این 
باشد که اکثریت یا تعداد زیادی از مشاغل دارای این ویژگی هستند، سازمان تأمین 
اجتماعی باید از پیش آماده هماهنگ ساختن ساختار و الگوها و مقررات خود با چنین 
تحوالتی باشد. در غیر این صورت، سازمان به لحاظ مالی و اقتصادی به شدت در 

معرض خطر قرار خواهد گرفت.

3. رویکرد کشورهای دیگر در زمینه نحوه تعامل با فضا و مشاغل مجازی باید 
بررسی شده و راهکـارهای عملی و اجرایی آنها در اسرع وقـت در کشورمان نیز 
به کار گرفته شود. زیـرا به هر حال ماهیـت و شکـل فضای مجازی در همه دنیا 
یکسان است و می توان رویکردها و راهبردهای اجرا شده در کشورهای دیگر را در 

کشورمان نیز اجرایی نمود. از جمله اینکه:

اوالً: بخش مالی یا بخش های خاصی از داده های آماری سامانه مشاغل مجازی به 
سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی وصل شود و این دو سازمان بتوانند 
به صورت آنالین و مستمر، ضمن رصد فعالیت های مجازی، هزینه های مالیاتی و 
تأمین اجتماعی را کسر نمایند. اجرای این راهبرد نیازمند »فرهنگ سازی« و »شفافیت« 
در نظامهای شغلی، حرفه ای و اجتماعی می باشد و بسترسازی آن محدود به فضای 

مجازی نیست.

تأمین  از راهبرد أخذ حقوق  تا  باشد  ثانیاً، شاید در آینده ای نه چندان دور الزم 
اجتماعی مستمر و پایدار به رویکرد وضع مالیات اجتماعی برای تمام مشاغل مجازی 
ـ حتی فعالیت های پاره وقت و ساعتیـ  تغییر جهت دهیم. بدین معنا که در تمامی 
کسب و کارهای مجازی که کالن داده آنها به صورت آنالین به سامانه تأمین اجتماعی 

ارسال می گردد، درصدی به عنوان سرانه یا آبونمان تأمین اجتماعی کسر گردد.

در راستای راهبرد فوق، می توان به ماده 31 قانون تأمین اجتماعی کشورمان استناد 
کرد که تصریح دارد : »در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها 
به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه، به 
پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار 

خواهد گرفت«.

در خصـوص کارهـای سـخت و زیـان آوری که ممکن اسـت در فضـای مجازی به 
کارگـر/ کارپذیر واگذار شـود، شـاید بتـوان از کفایت قوانین و مقررات سـنتی راجع 
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بـه طبقه بنـدی مشـاغل و تعییـن کار مراجعـه کرد کـه در این خصـوص تعیین 
تکلیـف کرده انـد. از جملـه آیین نامـه اجرایی بند )5( جـزء )ب( مـاده واحده قانون 
اصـالح تبصـره )2( الحاقـی مـاده )76( قانـون اصـالح مـواد )72( و )77( و تبصره 
مـاده )76( قانـون تأمین اجتماعی مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره بـه ماده )76( 
مصـوب 1371ـ  مصـوب 1380ـ موضوع تصویب نامه شـماره 15365/ت36005هـ 
مـورخ 1386/2/5 و بخـش اول بنـد )ب( تبصـره 2 قانـون بازنشسـتگی پیـش از 
موعد در مشـاغل سـخت و زیان آور. به هر حال، در صورت ضرورت باید توسـط 
قانونگـذار مصادیق خاص مشـاغل مجازی سـخت و زیـان آور که با مـوارد مذکور 

در مقـررات فـوق قابل تطبیق نیسـت، به مـوارد موجود اضافه شـود.

مؤلفه هـای ویـژه فضای مجازی یعنی تغیرات مداوم و مسـتمر و ناپایـداری آن نیز 
بایـد در ارایـه هرگونـه الگو بـرای بیمه و تأمیـن اجتماعی در این فضا لحاظ شـود. 
به طـوری کـه مقـررات نبایـد مصداقی باشـد؛ زیرا نـوع کسـب و کارها در این فضا 
مـدام در حـال تغییـر اسـت و امکان هماهنگی مسـتمر میـان قوانیـن و مقررات 

مصداقـی با چنیـن فضایی وجـود ندارد.

مسأله تعامل با سازمان ها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی، از جمله وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و استارت آپ ها و نیز پلیس فتا موضوع دیگری است که باید 
خط مشی و سازوکارهای دقیقی در خصوص آنها اندیشیده شده و اجرایی گردد. زیرا در 
صورت وجود مشکل تعامل، امکان دریافت آمار، پیش بینی آینده و انتظارات و سایر 

مسایل مرتبط وجود نخواهد داشت.

به عنوان نکته آخر، مشکل عمده سازمان تأمین اجتماعی، کاهش ضریب پوشش به 
دلیل تفاوت فضا و آماده نبودن نظام اقتصادی و مالی کشورمان برای چنین تغییراتی 
است. سازمان در تالش است تا نسبت پشتیبانی خود را باال ببرد و تغییرات و تحوالت 
محدودکننده یا گسترش دهنده فضای مجازی می تواند در سود و زیان سازمان مؤثر 
باشد. به هر حال، کسب و کار مجازی به طور فزاینده ای هم از حیث نیروی انسانی 
مرتبط و هم از نظر گردش مالی در حال رشد است و این رشد مستقیماً در میزان 
کاهش کارگران و کارکنان سنتی و نیز کاهش مشاغل سنتی مؤثر بوده و موجب زیان 
نهادهایی می شود که وابسته ساختار سنتی هستند و خود را با تغییرات و تحوالت 

هماهنگ نکرده اند.
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• عراقی، عزت الله، حقوق کار، جلد اول، انتشارات سمت، تهران 13۸6.

• عراقـی، سـیدعزت الله، 13۸6، تأثیـر معیارهـای بین املللـی تأمیـن اجتماعـی بـر حقوق 

داخلـی، فصلنامـه تأمیـن اجتماعی، سـال نهم، شـماره 30.

• علـوی منـش، بررسـی چالـش هـای فضـای کسـب و کار. تهـران: مركـز پژوهـش هـای 

مجلـس شـورای اسـالمی سـال 13۸۸.

• علی حسـینی، محمدتقـی، 13۸2، نظـام تأمین اجتماعی در آملان، مؤسسـه کار و تأمین 

اجتماعی. 

• کرباسـیان، مهـدی، تامیـن اجتماعـی و بازنشسـتگی در ایران، رشکت سـهامی انتشـار، 

.13۸4 تهران 

• الودن، کنـت و جیـن الودن، »فصـل اول«. در سیسـتم های اطالعاتـی مدیریـت، 

ترجمـه سـیداکرب مصطفـوی و سـیدمجتبی حسـینی، ویرایش یازدهـم، چـاپ اول. فدک 

ایسـانیس، تهـران 13۸۹. 

• مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی، گزارش 12 دوره پایش محیط کسـب و کار 

در ایران، دفـرت مطالعات اقتصادی، تهران 13۹2.

• نیرومنـد، پوراندخت، نقش فضای کسـب و کار در كارآفرینی و توسـعه فنـاوری اطالعات 

در  اولیـن همایـش بیـن املللی صنعت و صـادرات و فن اوری اطالعـات؛ تهران 13۹2.

ب. قوانین داخلی:

• آیین نامه نظام بانکداری الکرتونیکی مصوب 13۸6/12/26.

• قانون انتشار و دسرتسی آزاد به اطالعات مصوب 13۸۸. 

مصـوب  الکرتونیکـی  دادرسـی  و  مسـلح  نیروهـای  جرایـم  دادرسـی  آییـن  قانـون   •

اسـالمی. شـورای  مجلـس  حقوقـی  و  قضایـی  کمیسـیون   13۹3/07/0۸
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• قانون تجارت الکرتونیکی مصوب 13۸2/10/17.

• قانون جرایم رایانه ای مصوب 13۸۸/11/11.

• قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 137۹/10/04.

اجتماعی،  تأمین  قانون   4 ماده   3 تبرصه  و  ب  بند  اصالح  قانون  ماده واحده   •

مصوب1365/06/30.

ج. منابع اینرتنتی:

• پناهی، بهرام، تأمین اجتماعی در ایران و جهان.

http://donya-e-eqtesad.com/news/701618

• کامفیروزی، آرمین و جهانشاه، رشاره، 13۹0، استاندارد مدیریت امنیت اطالعات،
 

https://earmin.com/assets/uploads/2012/05/ISO17799.pdf

• کرمی، نفیسه، 13۹1، آشنایی با سیستم تأمین اجتماعی کشور آملان، 5،

http://www.tamin.ir/Images/News/Editor/file/tamin- ravabet%20
omomi/beinolmelal/germany.pdf

• فتح نژاد، فرامرز، راه اندازی بیمه فضای مجازی در دستور کار بیمه مرکزی، 

https://www.sinainsurance.com/index.
php?name=news&file=article&sid=28112 
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