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ونـــــــــــا ی کــــــــــــــار و کـــر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

تجارب جهانی

کارفرمایان   اقدامات دولت ها و 
کارگری زیر ذره بین اتحادیه های 

 سمن ها، 
یاری گر دولت در بحران

صفحه 4 را بخوانید

از  حمایت  برای  را  دولت ها  توان  اخیر،  دهه  در  مشابه  بحران های  مانند  کرونا،  بحران 
کرده و اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد را، به خصوص  گروه های آسیب پذیر تضعیف 
حاضر  گزارش  است.  ساخته  پررنگ   ،)social resilience( اجتماعی   تاب آوری  افزایش  در 
کرونا، برخی از  کنش به بحران  با بررسی اقدامات چند سازمان غیردولتی و مردم نهاد در وا
از  جمله  این اقدامات را پیش چشم می گذارد. اقدامات این سازمان ها در سطوح مختلفی 
خدمات بهداشتی، تجهیزات مراقبتی، برآورده ساختن نیازهای عاطفی، جسمی و اقتصادی 

خانواده ها، اطالع رسانی و آموزش عمومی در حال انجام است.
سازمان های مردم نهاد که به عنوان مکمل دولت در مواقع بحرانی عمل می کنند، در سال های 
کنشی نسبت به آسیب پذیری  را می توان وا افزایش آن ها  و  اخیر رشد چشم گیری داشته اند 
گرچه در ادبیات رسمِی مطالعاِت مدیریِت شرایط بحرانی  فزاینده در سطح جهان دانست. ا
کنون نقش دولت ها در مرکز توجه بوده  است، اما عطف توجه  )disaster risk governance( تا
کاهش مخاطرات را می توان از  بیشتر به نقش سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی در 

شروط الزم برای تاب آوری اجتماعی دانست. 

تعداد سازمان های مردم نهاد، غیردولتی و خیریۀ بین المللی از 
400 سازمان در قرن بیستم به 25 هزار سازمان در سال های 
اخیر رسیده است.

کلی برای محدودسازی   کارگری )ITUC(، شاخصی  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
کشور مختلف، امتیاز هر یک  کرده و با ارزیابی این شاخص در 145  کارگران طراحی  حقوق 

کرده است.  کارگران مشخص  کشورها را به لحاظ محدودسازی  حقوق  از 
که با استفاده از این شاخص ترسیم شده اند، رابطۀ این شاخص را  نمودارهای صفحه ۳ 
کشورهای مختلف )نمودار اول(، و نیز با  با شدت مرگ ومیر یا به عبارتی شدت بحران در 
کسب وکارها  کاری و  شدت فاصله گذاری اجتماعی و درنتیجه شدت تعطیلی محیط های 

شدن  متأثر  چگونگی  بررسی  برای   ITUC دیگر،  تالشی  در  می سنجند.   دوم(  )نمودار 
کووید-19، پرسش نامه ای را برای 116 اتحادیه مختلف در  کارگران از همه گیری جهانی 
را در هفته سوم فروردین  کشورها  کارگران این  که وضعیت  کرده است  کشور ارسال   94
از نتایج این پرسش نامه ها در جدوال زیر و جدول صفحه ۳  نشان می دهد. خالصه ای 

قابل مشاهده است.
صفحه 2 و 3 را بخوانید

گـــزارش هفتــم

کفایت حمایت های مالی دولت ها در جهت پرداخت دستمزد و تأمین درآمد به منظور 
پوشش دهی هزینه های ضروری مانند هزینۀ غذا، برق مصرفی و مسکن

حمایت های مالی ناکافیحمایت های مالی کافیمنطقه
5 کشور )45 %(6 کشور )55 %(آمریکا  |  17 کشور

4 کشور )40 %(6 کشور )60 %(آفریقا  |  23 کشور

9 کشور )64 %(5 کشور )36 %(آسیا-اقیانوسیه  |  18 کشور

10 کشور )30%(23 کشور )70%(اروپا  |  36 کشور

ارزیابی کیفیت اقدامات دولت ها در جهت پاسخ گویی به نیازهای نیروی کاِر متأثرشده از 
همه گیری کووید-19

بدخوبمنطقه
11 کشور )65 %(6 کشور )35 %(آمریکا  |  17 کشور

7 کشور )30 %(16 کشور )70 %(آفریقا  |  23 کشور

7 کشور )39 %(11 کشور )61 %(آسیا-اقیانوسیه  |  18 کشور

8 کشور )22 %(28 کشور )78 %(اروپا  |  36 کشور

حمایت های مالی دولت ها در جهت پرداخت دستمزد و تأمین درآمد

دولت هایی که حمایت هایی مالی در جهت پرداخت منطقه
دستمزد و تأمین درآمد ارائه کرده اند

دولت هایی که حمایت هایی مالی در جهت پرداخت 
دستمزد و تأمین درآمد ارائه نکرده اند

6 کشور )35 %(11 کشور )65 %(آمریکا  |  17 کشور

13 کشور )57%(10 کشور )43 %(آفریقا  |  23 کشور

4 کشور )22%(14 کشور )78 %(آسیا-اقیانوسیه  |  18 کشور

3 کشور )8%(33 کشور )92 %(اروپا  |  36 کشور
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

که  گذاشتیم  را در حالی پشت سر  کارگر  روز جهانی  امسال، 
بخش اعظمی از نیروی کار سرتاسر جهان در اثر شیوع ویروس 
کووید-19 و محدودیت های ناشی از آن در معرض بیکاری 
گستردۀ  تعطیلی  با  گرفته اند.  قرار  مشاغل شان  تزلزل  یا  و 
بخش  کسب وکارها،  فعالیت  توقف  و  کاری  محیط های 
بزرگی از نیروی کار جهانی منبع درآمد خود را از دست داده  
که هم چنان  است؛ در آن دسته از بخش های اقتصادی نیز 
به فعالیت خود ادامه می دهند، آسیب های جسمانی و روانی 
نقش  وضعیتی  چنین  در  است.  کارگران  متوجه  شدیدی 
کارگری در حمایت از نیروی کار و  اتحادیه ها و سازمان های 
دفاع از حقوق آن ها بیش از پیش پررنگ می شود. اما پرسش 
این است که حقوق کارگران، از جمله حق تأسیس یا پیوستن 
کشورهای مختلف تا چه میزان  کارگری در  به اتحادیه های 

برآورده می شود؟

  شاخص کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
کارگران کارگری برای بررسی میزان محدودسازی  حقوق 
 ،)ITUC( کارگری  اتحادیه های  بین المللی  کنفدراسیون 
طراحی  کارگران  حقوق  محدودسازی   برای  کلی  شاخصی 
کشور مختلف، امتیاز  کرده و با ارزیابی این شاخص در 145 
کارگران  کشورها را به لحاظ محدودسازی  حقوق  هر یک از 
از  استفاده  با  کلی خود  این شاخص  کرده است.  مشخص 
97 متغیر مختلف ساخته شده است که برخی از آ نها عبارتند 
از: محدودسازی حق کارگران برای پیوستن به اتحادیه های 
اتحادیه های  اعضای  فعالیت  تعلیق  یا  عزل  کارگری، 
کارگران،  کارگری، محدودسازی حق چانه زنی جمعی برای 
ارزیابی شاخص  کارگری.  محدودسازی حق اعتصاب های 
کارگران بر اساس یک مقیاس ترتیبی  محدودسازی  حقوق 
گرفته است که مطابق با آن عدد 1  مربوط  )از 1 تا 6( صورت 
به کشورهایی است که کمترین میزان محدودسازی  حقوق 
که  است  کشورهایی  نشانگر  عدد 6  و  داشته اند  را  کارگران 
حقوق کارگران را به شدیدترین شکل محدودسازی  کرده اند.

کارگران  نتایج ارزیابی ITUC از شدت محدودسازی  حقوق 
در کشورهای مختلف نشان می دهد که:

از  درصد   85 در  کارگران  اعتصاب  حق   ،2019 سال  در    

کارفرمایان   اقدامات دولت ها و 
کارگری زیر ذره بین اتحادیه های 

 طبق ارزیابی اتحادیه های کارگری، در 
بیشتر نقاط جهان کیفیت اقدامات 
دولت ها در واکنش به بحران بسیار 
بهتر از واکنش کارفرمایان بوده است. 
در آسیا و اقیانوسیه، اتحادیه ها در 11 
کشور واکنش دولت را مثبت ارزیابی 
کرده اند، در حالی که واکنش کارفرمایان 
تنها در 7 کشور مثبت بوده  است. 

گزارش هفتم پانزدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و نه   |   

کشورهای مورد بررسی نقض شده است. 
کارگران  کشورها حق چانه زنی جمعی    در 80 درصد از این 
و در 59 درصد آن ها حق ثبت اتحادیه های کارگری از جانب 

مقامات منع شده است. 
  بازداشت کارگران در سال های اخیر روندی افزایشی داشته 
است: از 59 کشور در سال 2018، به 64 کشور در سال 2019. 
کارگری یا پیوستن به آن ها از    حق تأسیس اتحادیه های 
کشور در سال 2019 رسیده  کشور در سال 2018، به 108   92

است. 
هیچ نوع  نیروی کار  کشورها،  این  از  درصد   72 در    
دسترسی ای به عدالت نداشته یا دسترسی  محدودی به آن 

داشته است.
کشورهای  میان  از  که  می دهد  نشان   ITUC بررسی های 
مورد بررسی، کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، الجزایر، 
و  گواتماال  بنگالدش،  زیمباوه،  فیلیپین،  کلمبیا،  برزیل، 
کارگران  حقوق  محدودسازی   موارد  شدیدترین  قزاقستان 
را مرتکب شده اند. برخی از مصادیق محدودسازی  حقوق 
رهبران  بازداشت  از  است  عبارت  کشورها  این  در  کارگران 
کارگری،  اتحادیه های  ثبت  منع  کارگری،  اتحادیه های 
حقوق  محدودسازی   کارگری،  اعتصاب های  سرکوب 
عربستان  )مورد  اجباری  کار  از  استفاده  و  مهاجر  نیروی کار 

سعودی(. 

کنش دولت ها و  کارگری از وا   ارزیابی اتحادیه های 
کارفرمایان به بحران کرونا

کارگران از همه گیری  ITUC برای بررسی چگونگی متأثر شدن 
جهانی کووید-19، پرسش نامه ای را برای 116 اتحادیه مختلف 
در 94 کشور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها 
را در هفته سوم فروردین نشان می دهد. این پرسش نامۀ  آنالین 
از پنج سوال تشکیل شده است که اقدامات مربوط به حمایت از 
کارفرمایان به این بحران  کنش دولت ها و  درآمد و دستمزد و وا
را از دید اتحادیه ها ارزیابی می کنند. این پرسش نامه به صورت 
و  دولت ها  کنش های  وا تغییرات  تا  شد  خواهد  تکرار  دوره ای 
بخش خصوصی را از دیدگاه اتحادیه ها ثبت کند. برخی از نتایج 

این پیمایش در جداول صفحه بعد  خالصه شده اند:

در سال 2019، حق اعتصاب کارگران در 85% از کشورهای مورد بررسِی ITUC نقض 
شده است. 

گرچه اکثریت قریب به اتفاق دولت ها 
)72%( برنامه هایی برای حمایت 
از دستمزد و درآمد ارائه داده اند، 
اما اختالفات منطقه ای بزرگی دراین 
مورد مشاهده می شود.  57% از 
کشورهای آفریقایی، در مقابل تنها 
8% از کشورهای اروپایی، به حمایت از 
دستمزد و درآمد کارگران نپرداخته اند. 
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ارزیابی کیفیت اقدامات کارفرمایان در جهت پاسخ گویی به نیازهای نیروی کاِر 
متأثرشده از همه گیری کووید-19

بدخوبمنطقه

14 کشور )82 %(3 کشور )18 %(آمریکا  |  17 کشور

10 کشور )43 %(13 کشور )57 %(آفریقا  |  23 کشور

11 کشور )31 %(7 کشور )39%(آسیا-اقیانوسیه  |  18 کشور

اخیر 18 کشور )50 %(18 کشور )50 %(اروپا  |  36 کشور سال های  در  بین المللی  خیریۀ  و  غیردولتی  مردم نهاد،  سازمان های  تعداد 
به شدت افزایش یافته است و از 400 سازمان در قرن بیستم به 25 هزار سازمان در 
کوچک و بزرگ  سال های اخیر رسیده است. بخشی از این سازمان ها در پی فجایع 
کلی افزایش تعداد این  و برای مواجهه با شرایط اضطراری تشکیل شده اند و به طور 
کنشی نسبت به آسیب پذیری فزاینده در سطح جهان دانست.  سازمان ها را می توان وا
که افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد به هنجاری  عده ای نیز استدالل می کنند 
بحران ها  اثر  در  که  هستند  دولت  مکمل  سازمان ها  این  است؛  شده  بدل  جدید 

ظرفیت هایش تحلیل می رود. 
 disaster risk( بحرانی  شرایط  مدیریِت  مطالعاِت  رسمِی  ادبیات  در  گرچه  ا
کنون نقش دولت ها در مرکز توجه بوده  است، اما عطف توجه بیشتر  governance( تا
به نقش سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را می توان از 

شروط الزم برای تاب آوری اجتماعی )social resilience( دانست.  
کننده در افزایش تاب آوری -یعنی دولت، بخش  شفافیت اقدامات سه نهاد تعیین 
کارآمدی  مدنی(-  )جامعۀ  مردم نهاد  سازمان های  و  بازار(  )کسب وکارها/  خصوصی 
اقدامات آن ها را ممکن می کند و افزایش می دهد. در این چارچوب سه  جانبه، ایدۀ 
اصلی این است که مقابله با مخاطرات فجایع با مداخلۀ کنش گران مختلف اجتماعی 
در جامعه میسر می شود. از خانوارها، تا محالت و دولت ، بخش خصوصی، دانشگاه، 
جامعۀ  کنش گران  غیره.  و  هالل احمر  خیرین،  نظامی،  سازمان های  مدنی،  جامعۀ 
که شامل  مدنی افراد غیر دولتی سازمان یافته یا غیر سازمان یافته تشکیل می دهند، 
محلی  اجتماعات  و  مذهبی،  سازمان های  داوطلب،  افراد  مردم نهاد،  سازمان های 

می شود.

 سمن ها، 
یاری گر دولت در بحران

کنش گران اجتماعی مختلف میسر  مقابله با مخاطرات فجایع، با مداخلۀ 
کنش گرانی در هر سه بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی.  می شود؛ 

بخش 
دولتی

بخش 
خصوصی

سازمان های 
مردم نهاد

ش دولتی
ت بخ

مشارک

و خصوصی
ولتی 

ش د
ی بخ

کار
هم

مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و جامعۀ مدنی

الگوی مدل سه جانبۀ 
بخش های دولتی، 

خصوصی و سازمان های 
مردم نهاد
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کرونا تا یک آوریل 2020 مرگ ومیر بر اثر 
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کرونا کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا را  گرچه تعداد زیاد مرگ میر نشان می دهد که بحران 
گویای  کارگران  به شدت تحت تاثیر قرار داده، پایین بودن شاخص محدودسازی  حقوق 

کار و قدرت چانه زنی باالی آن هاست. متشکل بودن این بخش از نیروی 
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در کشورهایی مانند عربستان، هند و ترکیه، از طرفی، شدت باالی فاصله گذاری اجتماعی باعث 
رکود اقتصادی و تعطیلی کسب وکارها شده است، و از طرف دیگر باال بودن شاخص محدودسازی  

حقوق کارگران، نشان دهنده عدم وجود اجتماعات کارگری و قدرت پایین چانه زنیست.
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

یعنی  بخش،  این  فعالیت های  مرور  که  همین روست  از 
سازمان ها و نهادهای متعلق به جامعۀ مدنی در رابطه با 

کنونی جالب توجه است.  بحران 
به طورکلی فعالیت های این بخش در پاسخ به همه گیری 

کرونا در شش بخش یا سطح انجام شده است: جهانی 
در بخش خدمات بهداشتی این سازمان ها به تأمین وسایل 
و تجهیزات بهداشتی و نیز ارائۀ آموزش های الزم به صورت 

کرده اند.   حضوری و برخط اقدام 
 international rescue( بین الملل  نجات  کمیتۀ 
برای  بین المللی  غیردولتی  سازمان  یک   )committee
کمک های بشردوستانه، امداد و توسعه است. این سازمان 
کروناویروس فعال است و تمرکز  کنون در زمینۀ مقابله با  ا
است.  کرده   معطوف  افراد  آسیب پذیرترین  به  را  ویژه اش 
یک  مختلف  کشورهای  در  دفاترش  برای  سازمان  این 
شاخص دسته بندی ریسک و همچنین یک برنامۀ مقابله 
کوشیده اند  کووید-19 تهیه دیده است. آن ها همچنین  با 
گروه های  کارمندان و هم  با ارائۀ آموزش و تجهیزات هم از 
این  اقدامات  جمله  از  آورند.  به عمل  مراقبت  هدف شان 

سازمان عبارت است از:
  تداوم ارائۀ خدمات درمانی به پناهندگان و آوارگان؛

کروناویروس  ک گذاری اطالعات اساسی در مورد    به اشترا
با پناهندگان از طریق پلتفرم »ساین پست« )SignPost( که 

گوشی موبایل قابل دسترسی است؛ با 
بهداشتی،  بهترین شیوه های  زمینۀ  در  اطالعات  ارائۀ    
شستشوی دست، اطالع رسانی عالئم، زمان مراجعه به کادر 

کردن خود؛ درمانی و ایزوله 
کارکنان درمان در زمینۀ استفاده از تجهیزات    آموزش به 
تجهیزات  سایر  و  جراحی  ماسک  تامین  و  محافظتی 

کارمندان سازمان؛ محافظتی برای 
شست وشوی  محل های  راه اندازی  دارو،  و  غذا  تهیه    
کز تماس با پزشکان و پرستاران برای پناهندگان؛ دست و مرا
سازمان  توسط  تأییدشده  اطالعات  ترجمۀ  و  چاپ    
در  محالت  در  درمانی  مقامات  سایر  و  جهانی  بهداشت 

ایاالت متحده و سراسر جهان؛ 
ک گذاری دسته بندی مخاطره و برنامۀ مقابله  به اشترا   
با  که  امدادرسانی  سازمان های  سایر  با   19  – کووید  با 

متخصصان سالمت همکاری ندارند؛ و
که در    توزیع بسته های بهداشتی در میان خانواده هایی 

معرض خطر باالتری قرار دارند.

در بخش تجهیزات مراقبتی نیز وسایل و تجهیزات الزم برای 
حفاظت از کادر درمانی برای پیشگیری از کووید-19 و توقف 
آن توسط این سازمان ها اهدا می شود. از جملۀ این سازمان ها 
امداد صادقانه )Direct Relief( است که با افزایش کمبودها، 
تأمین  و  کروناویروس  با  مقابله  برای  تالش هایی  می کوشد 
به طور  سازمان  این  داشته باشد.  شخصی  حفاظت  وسایل 

کلی در چهار حوزه فعالیت می کند:
حفاظت  وسایل  تأمین  قالب  در  درمانی  کادر  به  کمک    

شخصی؛
  ایجاد یک مدل برای دارودرمانی در بخش مراقبت های 
ذخیره،  منابع  ایجاد  برای  خصوصی  بخش  بسیج  و  ویژه 
بخش  بیماران  تعداد  در  شدید  افزایش  این که  به  توجه  با 

مراقبت های ویژه پیش بینی می شود؛
  افزایش تسهیالت تور ایمنی در پاسخ به شکاف های شدید 

کنونی که  احتمااًل در آینده رشد نیز خواهند داشت؛
بیماری های  همه گیرشناسی  متخصصان  با  همکاری    
عفونی، شرکت های فناوری و عاملین دولتی برای استفاده 
انباشتی به عنوان پشتوانه ای برای  از داده های جابه حایی 

مقابله با کووید-19. 
  برخی از سازمان ها نیز باتوجه به ماهیت چندبعدی بحران، 
کمک های خود را به نیازهای عاطفی، جسمی و اقتصادی 
کودکان  صندوق  سازمان  کرده اند؛  معطوف  خانواده ها 
)ChildFund( یکی از آن هاست. این سازمان برنامه ای 56 
کودک و  ارائۀ خدمات به ۳.6 میلیون  میلیون دالری برای 
اعضای خانواده هایشان در 61 کشور طی بحران پاندمی کرونا 
دارد. صندوق کودکان در راستای چهار هدف فعالیت می کند:

به  خانواده هایشان  و  کودکان  ابتالی  از  جلوگیری    
در  آموزش  محالت،  در  روشویی  ساخت  شامل  کووید-19: 
زمینۀ عالئم و نکات بهداشتی، توزیع اقالم ضروری همچون 
صابون، دستکش و ماسک، و ایجاد فضاهایی ایمن برای 

کودکان؛
کودکان غذاهای موردنیازشان  کسب اطمینان از این که    
نیازمندترین  به  پول  پرداخت  شامل  می کنند:  دریافت  را 

خانواده ها و توزیع غذا و اقالم ضروری؛
  مصون نگه داشتن کودکان از آسیب های فیزیکی و روانی: 

کودکان در محالت،  شامل پشتیبانی از فضاهای مراقبت از 
به صورت  مشاوره  و  روانشناختی  اولیۀ  کمک های  ارائۀ 
که  کودکانی  برای  موقت  پناهگاه های  از  حمایت  مجازی، 
نگهداری  تدارک  همین طور  و  می کنند  زندگی  خیابان ها  در 

مناسب از کودکان بی سرپرست؛ و
تداوم  از  پشتیبانی  شامل  کودکان:  آموزش  به  کمک    
یادگیری کودکان از طریق فعالیت ها و جلسات آموزشی آنالین 
یا رادیویی )ضمن توجه به افزایش خطر تعرض جنسی آنالین 
که با دسترسی بیشتر آن ها به اینترنت محتمل تر  کودکان  به 
که  کودکانی  است( وتوزیع بسته های یادگیری در خانه برای 

به اینترنت دسترسی ندارند.

که در سطح یک شهر،  مؤسسات و سازمان هایی نیز هستند 
 United( آمریکا  راه متحد  فعالیت می کنند.  کشور  یا  استان 
بیش  که  غیرانتفاعی  سازمان های  از  یکی   )Way U.S.A
این  از جملۀ  دارد  آمریکا  در شهرهای مختلف  دفتر  از 1200 
سازمان هاست. راه متحِد شهر نیویورک، که کانون کووید-19 

در ایاالت متحده است، اقدامات زیر را انجام می دهد: 
کمک به تامین سریع غذا، از طریق این اپلیکیشن، به    

افرادی که فاقد ایمنی تغذیه ای هستند؛
برای  اینترنت  راه دور و دسترسی به  از  آموزش  کمک به    

دانش آموزان؛ 
  همکاری با مقامات شهر نیویورک در تدوین پروتکل هایی 

برای مقابله با بحران در سطح محلی؛ و
در  ذی نفع  مختلف  گروه های  میان  گفتگوهایی  ایجاد    

مورد راه حل های آنی و در درازمدت به صورت آنالین.

حوزه ی  در  خیریه ها  و  غیراتتفاعی  سازمان های  سایر 
به عنوان  هستند.   فعال  نیز  عمومی  آموزش  و  اطالع رسانی 
مثال بنیاد ملی بیماری های عفونی ایاالت متحده پوسترهایی 
کروناویروس در فضای  حاوی اطالعات مهم و موجز در مورد 
مجازی منتشر و پخش می کند. در نهایت، برخی سازمان ها 
و خیریه ها در تکمیل اقدامات حمایتی دولت ها از خانوارهای 
گروه های آسیب پذیر، منابع خود را به این دسته  کم درآمد و 

اقشار اختصاص داده اند. 

مؤسسۀ راه متحِد شهر نیویورک که 
کانون کووید-19 در ایاالت متحده 
است، در فرآیند مقابله با بحران کرونا 
سیستم های آنالینی را برای کمک 
به آموزش از راه دور و برای برقراری 
گفت وگو میان گروه های ذی نفع به 
منظور دستیابی به راه حل طراحی کرده 
است. این مؤسسه هم چنین از طریق 
اپلیکیشنی امکان تأمین سریع غذا را 
فراهم کرده است.
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