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 ؟درآمد از اسنپ مناسب استیا آ

 

 

 یرچشمگ اقبال با و شد تبدیل اجتماعی ایپدیده به کوتاهی مدت در که نوپا اپلیکیشنی

. دهد پایان دربستی هایتاکسی و کرایه اتومبیل هایآژانس امپراتوری به توانست مخاطبان،

 زا اسنپ مدیران عبور و آمد پیش مختلف هاییجنجال و سخت هاییچالش پس از که اتفاقی

 از یکی به را آن کم، کم تا شد کار و کسب این روزافزون گسترش سبب سخت، روزهای آن

 .کند تبدیل الکترونیک تجارت هایغول

  

 این که دارد کوچکی و بزرگ ایرادات نوپا، کارهای و کسب همه مانند هم اسنپ حال، این با

 در «ون صبح» حضورخبرنگار ماه سه حاصل خوانید،می آنچه. کندمی چالش دچار را اپلیکیشن

 وپان کار و کسب این هایچالش و هافرصت برخی کرده تالش که است «اسنپ راننده» لباس

 شده هنوشت مستعار نام با گزارش این که نیست ضروری البته نکته این ذکر. کند روایت را

 !است

 

 خبریدبی آنها از که اسنپ قانون 13

 

 این رد. باشید اطالعبی آنها از است ممکن که دارد قوانینی دیگر سرویس هر مثل نیز اسنپ

 را ماش است ممکن آنها ندانستن که کنیممی آشنا اسنپ قوانین ترینمهم با را شما مطلب

 .کند مشکل دچار

 

 دیگر هک است افتاده جا شهروندان میان آنقدر اینترنتی هایتاکسی از استفاده خوشبختانه

 وناکن هم که بزرگی شرکت دو از یکی عنوان به اسنپ،. نیست آنها خدمات معرفی به نیازی

 واسطه به سفر هزاران روزانه و است شده شناخته مردم برای کامال دارد، فعالیت تهران در

 .گیردمی انجام آن
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 با همقایس در اسنپ که سفری باالی کیفیت و صرفه به مقرون قیمت استفاده، در سهولت

 قرار عموم اقبال مورد تا شده موجب دهدمی قرار مسافران اختیار در شهری هایتاکسی

 دارد؛ را خود خاص قوانین دیگر سرویس هر مثل نیز اسنپ ندانید شاید اما گیرد؛

 .باشد مطلع آنها از مسافری کمتر شاید که هاییقانون

 

 حال این با شودمی داده نشان شما به نام ثبت زمان در اسنپ از استفاده قوانین و شرایط

 مهمترین با را شما مطلب این در. باشید نکرده توجه آن به خیلی همیشه مثل است ممکن

 شما رایب است ممکن آنها ندانستن و خبریدبی آنها از احتماال که کنیممی آشنا اسنپ قوانین

 .کند ایجاد مشکل

 

 

 نیست آژانس اسنپ -1

 

 کردن لوص برای ایواسطه تنها اسنپ بلکه نیستند شرکت این استخدام در اسنپ رانندگان

 به یلمخ رانندگان کنید،می سفر درخواست وقتی بنابراین. است شخصی رانندگان به شما

 .کند شما درخواست قبول به مجبور را آنها تواندنمی اسنپ و هستند آن رد یا قبول

 

 باشید ساله 81 باید نام ثبت برای -2

 

 سن به و باشند ساله 81 باید آن خدمات از استفاده و نام ثبت برای افراد اسنپ قوانین طبق

 سابح تواندمی شود موضوع این متوجه اسنپ که صورتی در بنابراین باشند رسیده قانونی

 .کند مسدود را شما
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 نیست اسنپ عهده به راننده کارهای مسئولیت -3

 

 عهده رب را باشد کشور قوانین خالف که راننده رفتار و کارها قبال در مسئولیتی هیچ اسنپ

 !پاسن نه کنید شکایت خاطی شخص از باید شما موردی چنین دادن رخ صورت در و گیردنمی

 

 دارد را حساب یک از استفاده اجازه فقط فرد هر -4

 

 شماره چند با نیستید مجاز شما یعنی. بسازد اسنپ در حساب یک فقط دارد اجازه فرد هر

 .کنید استفاده آن خدمات از و باشید داشته حساب اسنپ در مختلف

 

 ندارند را شما حساب از استفاده حق دیگران -5

 

 ددهی قرار دیگر اشخاص اختیار در استفاده برای را خود حساب دهدنمی اجازه شما به اسنپ

 .کنید واگذار دیگران به را آن یا

 

 ممنوع دخانیات استعمال -6

 

 در منا ثبت با شما نتیجه در است ممنوع اسنپ خدمات از استفاده حین دخانیات استعمال

 .نکشید... و پیپ سیگار، سفر هنگام پذیردمی اسنپ
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 مسافر 4 حداکثر -7

 

 بنابراین دارد را مسافر 4 حداکثر حمل حق خودرو هر کشور رانندگی و راهنمایی قوانین طبق

 را کار این اجازه شما به نیز اسنپ و است قانون خالف تعداد این از بیش شدن سوار

 .دهدنمی

 

 باکس اسنپ با فقط کاال ارسال -8

 

 الارس برای توانندمی کاربران ولی نیست مجاز مسافر نقل و حمل سرویس با کاال ارسال

 .کنند استفاده باکس اسنپ از خود کاالی

 

 است ممنوع سگ کردن سوار -9

 

 اشیدب داشته همراه به را  حیواناتی سایر یا سگ، اسنپ از استفاده هنگام نیستند مجاز شما

 .است ممنوع ایران قوانین طبق خودرو در آنها داشتن همراه که

 

 است ممنوع خطرناک مواد داشتن همراه -10

 

 مخدر، مواد مثل خطرناکی و ممنوعه کاالهای سفر هنگام نیستند مجاز اسنپ مسافران

 به را... و سالح منفجره، مواد اکتیو، رادیو مواد سمی، مواد زا،آتش مواد الکلی، مشروبات

 .باشند داشته همراه
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 فروشند غیرقابل تخفیف کدهای -11

 

 نقوانی طبق همچنین. فروشند غیرقابل گذاردمی شما اختیار در اسنپ که تخفیفی کدهای

 .نیستید دیگر افراد به کدها این دادن به مجاز شما اسنپ

 

 شودنمی داده پس شده پرداخت هزینه -12

 

 ژشار را خود حساب یا کنندمی پرداخت اسنپ به سفر هزینه عنوان به کاربران که مبلغی

 زا پس همچنین. بگیرند پس اسنپ از را آن توانندنمی و نیست استرداد قابل کنندمی

 .داشت نخواهید را آن هزینه به نسبت اعتراض حق سفر درخواست

 

 شودمی استفاده و ذخیره شما اطالعات -13

 

 اهدستگ اطالعات و سفر اطالعات مکانی، اطالعات شخصی، اطالعات داندمی مجاز را خود اسنپ

 سایر اطالعات نیست مجاز کاربر هیچ ولی دهد قرار استفاده مورد و کند ذخیره را شما

 ابحس اطالعات از محافظت وظیفه ضمنا. کند استفاده آنها از و ذخیره را رانندگان و مسافران

 .شماست خود برعهده شما

 

 اسنپ شرکت عمومی روابط مدیر زاد،اسالمی میالد با جمجام وگویفت

 اسنپ رانندگان تومانی میلیون81 درآمد رکورد

 آن اند؛شده حذف غیرقابل و کرده تحمیل واقعی دنیای به را خودشان مجازی، دنیای مشاغل

 . است شده محال یک و صفر دنیای امکانات بدون زندگی هاخیلی برای دیگر که قدر
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 امکان داده، قرار ایرانی کاربران اختیار در مجازی دنیای که خدماتی ترینمهم از یکی

 .است اینترنتی هایتاکسی با شهری درون هایمسافرت

 

 اسنپ رانندگان تومانی میلیون21 درآمد رکورد تصویر 

 یانم اینترنتی خدمات ترینمحبوب از یکی به حاال «آنالین همسفری سرویس» از استفاده

 سرویس اولین عنوان به اسنپ شرکت بین دراین. است شده تبدیل ایرانی کاربران

 شیراز، تهران،. است کرده آغاز 8131 زمستان از را فعالیتش کشور، در آنالین همسفری

 .اندپیوسته اسنپ خدمات ارائه شبکه به که هستند شهرهایی تبریز و مشهد قم، اصفهان،

 

 خیرا هایهفته در خانم، مسافران از یکی به رانندگان از یکی تعرض از پس شرکت این البته

 ت؛انداخ هازبان سر بر را اینترنتی سرویس این امنیت بحث که شد مواجه جدی هایچالش با

 شرکت، این هایفعالیت باشد مواظب داد هشدار اسنپ به هم تهران دادستان که طوری

 .نشود جرایم ارتکاب و ناامنی ایجاد برای محملی

 

 میالد با دارد، راننده و مسافر که هاییدغدغه و مسافران امنیت تامین نحوه درخصوص

 .آیدمی پی در که ایمداده انجام وگوییگفت اسنپ شرکت عمومی روابط مدیر زاد، اسالمی

 

 رس بر مجازی هایسرویس این امنیت بحث اسنپ، مسافران از یکی به تعرض ماجرای از پس

 نشود؟ تکرار اتفاق این دوباره دارد وجود تضمینی چه. است افتاده زبان

 

 ورحض گرایانه حمایت شکل به قضایی فرآیند در قانون ورای و قد تمام تلخ، ماجرای این در

 هب حادثه این از کردند تالش رقیب هایشرکت برخی ماجرا، این در متاسفانه اما داشتیم؛
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 شرکت این و کنند استفاده اسنپ بردن سوال زیر برای ایحربه عنوان

 .دهند قرار اتهام مظان در را

 

 

 حتی و خصوصی نقل و حمل سیستم سایر نسبت به کرد، کار به آغاز که اولی روز اسنپ

 امکانات برخی اول، روز از زیرا کرد، تعریف بیشتری امنیتی سطح چند حداقل ها، آژانس

 وجود نقل و حمل سنتی سیستم در هم االن همین که داد قرار مسافر امنیت ارتقای برای

 مسیر ببینید، را راننده و خودرو مشخصات توانیدمی اسنپ در شما که این اول. ندارد

 ساعته 14 پشتیبانی از همچنین و بگذارد اشتراک به زنده شکل به دیگران با را سفرتان

 .شوید مند بهره اسنپ

 

 زنح ماجرای یک اسنپ، با سفر میلیون یکصد از بیش گذشت از بعد بگیرید نظر در شما

. نیمک حل را مشکل این سریع، خیلی تا کرد بسیج اسنپ در را ما همه که افتاد اتفاق انگیز

 ره میانگین طور به روزنامه، حوادث صفحات در. کنیم نگاه موضوع به دیگری منظر از بیایید

 اتفاقی چنین وقوع بنابراین،. شودمی مرتکب جرمی یک جایی، در راننده یک یکبار، روز دو

 اسنپ کنند ادعا ایعده شود باعث نباید است، زیاد خیلی هم آن مورد یک حتی که اسنپ در

 .نیست امن

 

 کنیدینم فکر افتاد؟ اتفاق تلخ حادثه آن چرا پس بردید، نام که امنیتی هایالیه این وجود با

 .لنگدمی کار جای یک شاید

 

 نیتام توانیممی چطور که این درباره اما نیست، امن بگوینداسنپ پذیرمنمی وجههیچبه من

 ام که دارد وجود نواقصی تجارتی، هر در است طبیعی. است بحث قابل دهیم، ارتقا را اسنپ

 .هستیم آنها کردن برطرف حال در مدام و آشناییم نواقص این به نسبت

 برای جدیدی هایبرنامه درواقع، و داریم اجرا دست در را مهم تغییر چند منظور این به

 «نام تماس» سیستم یک ایجاد ما برنامه نخستین. کرد خواهیم اجرا مسافر امنیت ارتقای
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 داشته را همدیگر تلفن شماره که این بدون راننده و مسافر که است

 استم یکدیگر با کند،می فراهم اسنپ که اینترنتی بستر در باشند،

  شما که اینترنتی تماس یک مثل. بگیرند

 

 

 

 به آینده ماه دو تا حداکثر جدید، امکان این. داشت نخواهید مخابراتی تماس هزینه هیچ

 .شودمی اضافه اسنپ

 

 کار شروع برای راننده که شکل این به. است راننده هویت تشخیص سیستم دوم امکان

 ایندهران چهره با تصویر آن که صورتی در. کند ارسال اسنپ به و بگیرد خود از تصویری باید

. تداش خواهد مسافرگیری امکان راننده آن باشد، داشته تطابق شده، ثبت سیستم در که

. درسمی صفر به کند، کار اسنپ راننده کاربری حساب با فردی که این امکان حالت، این در

 .داد خواهد افزایش بسیار را مسافر امنیت که است مهمی بسیار امکان هم این

 

. کندینم کفایت شود، جذب پیشینهسوء گواهی یک ارائه با فقط اسنپ، راننده رسدمی نظر به

 سافرم امنیت و باشد روانی اختالل دارای اما نباشد، دار سابقه مجرم راننده، یک شاید مثال

 و شناسانروان از گروهی جذب با و شخصیت تست کمک با مثال شودنمی آیا. کند تهدید را

 شود؟ تضمین اسنپ هایراننده اخالقی و روانی سالمت مشاوران،

 

 البته که دادیم قرار اسنپ رانندگان برای را پیشینهسوء عدم گواهی اول، روز همان از ما

 یارمع. باشد خواسته ما از قانون که کاری نه بود، اسنپ خود خواسته این برد خاطر از نباید

 یرانا اینترنتی تاکسی ترینبزرگ عنوان به اسنپ امروز اگر. است باکیفیت راننده جذب ما

 هواسط به است، اینترنتی تاکسی خدمات دهندهارائه بزرگ شرکت هفتمین و خاورمیانه و

 .است خدمات کیفیت روزافزون ارتقای

 گرفته شخصیت تست نیرو، جذب برای ایران، در تجارت کدام در است این من سوال حال

 نچنی ایران در نیز ترحساس بسیار مشاغلی در حتی شود؟می استفاده شناسان روان از و



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 9 

 منظر از ما که این ترمهم نکته. ندارد وجود نیروها جذب برای فرآیندی

 ککم از و بگیریم شخصیت تست رانندگان، از توانیمنمی نیز قانونی

 ندگانران شخصی حریم وارد توانیممی قانونی سطح یک تا ما زیرا کنیم، استفاده شناسروان

 .داریم هم قانونی معذوریت بنابراین،. بشویم

 

 

 

 دونب و خیابان وسط در و کندمی پیدا حضور خیابان در اسنپ بازاریاب وقتی کنیدنمی فکر

 د؟باش مسافر امنیت برای تهدیدی تواندمی کند،می جذب راننده فرد، از شناختی گونه هیچ

 

 نیز خیابان در راننده جذب سیستم این و اصالح هم اسنپ رانندگان جذب فرآیند اخیرا

 یاصل دفاتر به باید شرکت این در جذب برای ایراننده هر که شکل این به. است شده حذف

 هاخیابان در حاضر هایبازاریاب سوی از راننده جذب سیستم دیگر و کند مراجعه ما موقت یا

 ایبر راهنمایی و اسنپ معرفی فقط کارشان دیگر هابازاریاب این درواقع،. داشت نخواهیم را

 .راننده جذب نه و است نام ثبت

 

 ناال است این سوالم برسیم، درآمد شیرین بحث به و بگذریم اسنپ امنیت بحث از اگر

 است؟ چقدر اسنپ هایراننده درآمد حداکثر و حداقل

 

. باشد داشته سفر یک فقط ماه، در تواندمی راننده چون ندارد، وجود درآمدی حداقل هیچ

 روز هفت در ساعت 12 مثال فردی دارد احتمال چون کرد، اعالم تواننمی هم حداکثری تقریبا

 .کند کار هفته

 

 است؟ بوده چقدر اسنپ در رانندگان درآمد رکورد. بپرسم دیگری طور را سوالم بگذارید
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 ماهانه درآمد است، شده ثبت اسنپ در که راننده درآمد ترینشاخص

 .است بوده تومان میلیون 81

 است؟ چقدر روز در معقول کار ساعت هشت همان با اسنپ راننده ماهانه درآمد میانگین

 

 

 

 

 ود،شمی بیشتر راننده درآمد تر،بزرگ شهرهای در قطعا چون دارد، بستگی عوامل از خیلی به

 .اشدب داشته درآمد هم تومان میلیون پنج تا تواندمی راننده کار، ساعت هشت با تقریبا اما

 

 نیستند؟ راضی خود درآمد از اسنپ هایراننده برخی چرا پس

 

 مانز ترافیک، جمله از متعددی عوامل به و است عادالنه بسیار اسنپ کرایه تعیین سیستم

 هیمد اطمینان توانیممی. دارد ارتباط دیگر هوشمند عوامل از بسیاری و مقصد و مبدا سفر،

 دهدا مسافر به تخفیفی گاهی شاید. است نکرده فروشی کم یا گرانفروشی هرگز اسنپ،

 در دهم اطمینان توانممی بنابراین. است نشده متضرر هاتخفیف آن از راننده اما باشد،

 .شودمی دیده همزمان شکل به مسافر، منافع هم و راننده منافع هم اسنپ، سیستم

 

 همان کند،می کار اینترنتی تاکسی حوزه در هم آن که تپسی شرکت مدیران شده شایع

 دارد؟ صحت چیزی چنین. هستند اسنپ مدیران

 

 .نیست شرکت دو این بین سازمانی و مدیریتی ارتباط هیچ. کنممی تکذیب کامال

 

 ت؟اس مرد رانندگان از کمتر بانوان، ویژه رز اسنپ جدید سیستم در زن رانندگان درآمد آیا
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 این در. کنممی تکذیب کامال و شد شایعه که است مواردی از هم این

 یفتد،ب جا سیستم این تا شدمی گرفته مسافر از کمتری مبلغ سیستم،

 این مسافران به ما یعنی. شدمی پرداخت زن رانندگان به مرسوم و متداول کرایه همان اما

 .کنیم کم اسنپ در شاغل زنان درآمد از که این نه دادیم، تخفیف سیستم

 

 

 

 .بردمی سود حسابی هم مسافر و راننده پول خواب از اسنپ گویندمی

 

 هب ما زیرا داریم، منطقی و علمی دالیل کامال هم آن برای و ندارد واقعیت اصال چیزی چنین

 قانونی کمیسیون درصد 81 از اسنپ درآمد. کنیممی حسابتسویه رانندگان با روزانه، شکل

 .شودمی کمتر کمیسیون این درصد اوقات، برخی البته که شودمی گرفته راننده از که است

 

 آن از و دش تهران دادستانی واکنش موجب نیز اسنپ سوی از بالگرد با سفر مانند تبلیغاتی

 دهآم وجود به چالش حل برای ایبرنامه. است شده برده نام اغواگرایانه تبلیغات عنوان به

 دارید؟

 

 دهمب اطمینان توانممی اما ندارم، آن جزئیات کردن باز و سوال این به دادن پاسخ به تمایلی

 .است شدن حل مرحله در نیز آمده پیش تفاهمسوء این

 


