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ح سهمیهبندی بنزین، آتش اعتراضات در چندین شهر کشور شعلهور شد. رفتهرفته اعتراضات به خشونت ورگهانی طابعد از اعالم ن
ح سهمیهبندیرآشوب کشیده شد و تعدادی از معترضان اموال عمومی را آتش زده و تخریب کردند. گرچه به اعتقاد کارشناسان، ط

کنشها در نهایت به سود مردم تمام میشود؟ابنزین خالهایی دارد، اما آیا اینگونه و
گر مجموعاشاید تا به حال از کنار این خبر که "یک بانک در فالن شهر آتش گرفت" به راحتی میگذشتید، اما باید بدانید که 

خسارتهای ناشی از اعتراضات خشونتآمیز را بررسی کنیم، به اعداد و ارقامی نجومی و باورنکردنی خواهیم رسید.
ساعت گذشته، که برخی از آنها مستقیم از طرف معترضین وارد شده و برخی24در این گزارش حداقل خسارتهای وارد شده در

دیگر در نتیجه ناآرامیها بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.
خسارتهای مستقیم

جایگاه سوخت به آتش کشیده شده است.20تخریب جایگاه سوختحداقل
گر میانگینامیلیارد ناموت است. 27تا13ی بینرمیلیارد ناموت و جایگاه شه10تا7ی، حدودرهزینه ساخت هر جایگاه بین شه

میلیارد ناموت به جایگاههای سوخت کشور آسیب وارد شده280میلیارد ناموت در نظر بگیریم، دستکم14ساخت هر جایگاه را
است.

5بانک تخریب شده است. میانگین هزینه تجهیز هر بانک، حدود100تخریب بانکهامطابق گزارشهای اعالم شده تا االن
میلیارد ناموت به بانکهای کشور خسارت وارد شده است.540هزار ناموت بوده که در نتیجه400میلیارد و

فروشگاه تخریب و غارت شده است. هزینه کاالهای موجود در هر فروشگاه و هزینه تعمیر ساختمان آن، در57تخریب فروشگاهها
میلیارد ناموت به صاحبان فروشگاهها خسارت وارد171میلیارد ناموت میشود. بنابراین ناآرامیها حداقل3ی حدودزمجموع چی
کرده است.

هزار ناموت500میلیارد و1اتوبوس آتش زده شد که با در نظر گرفتن میانگین15یها دستکمرگیرتخریب اموال عمومیدر این د
میلیون ناموت از این ناحیه به اموال عمومی خسارت وارد شده است.500میلیارد و22هزینه خرید هر دستگاه اتوبوس، حداقل

میلیون ناموت به آتش کشیده شد.1سطل زباله به قیمت تقریبا هر کدام300حداقل
کیلومتر از آسفالتها خسارت وارد3گراهها، حداقل بهربه خاطر خالی کردن بتون، سنگ و روشن کردن آتش در خیابانها و بز

میلیارد ناموت27میلیارد ناموت برای دولت تمام میشود،9ی حدودزشده است. با احتساب اینکه هزینه هر کیلومتر آسفالت چی
به خیابانها خسارت وارد شده است.

600ی مورد حمله قرار گرفته که تعمیر هر ساختمان حداقلرساختمان ادا20یهاحداقلرآسیب به ساختمان ادارهها و شهردا
ی دولتی و خصوصی خسارت وارده شده است.رمیلیارد ناموت به ساختمانهای ادا12میلیون ناموت هزینه دارد. با این وجود

آسیب به وسایل نقلیه شخصی مردمدر این اعتراضات، به ویژه در استان خوزستان، به خودروهای شخصی مردم آسیبهایی وارد
میلیون ناموت به مردمی بیتقصیر در ماجرای72هزار ناموت نیاز به تعمیر داشته باشد،400خودرو میانگین180گر حداقلاشد. 

گران شدن قیمت بنزین، ضرر وارد شده است.
میلیارد گردش مالی دارد. با اضافه شدن20تا15روزانهاسنپهابنابر آمارها تنهاکسی اینترنتیاتخسارتهای غیر مستقیمتعطیلی

میلیارد ناموت به رانندهها و40به این گزارش میتوان گفت به خاطر قطع شدن اینترنت در پی ناآرامیها، دستکمکارپینوتپسی،
گر بخواهیم همه مشاغل اینترنتی را بررسی کنیم، حتما به ارقامی به مراتباکت خسارت وارد شده است. رکارمندان این چند ش

بیشتر از این میرسیم.
گر میانگیناهزار مغازهدار مجبور شدند به دلیل ناآرامیها کسب و کار خود را رها کنند. 12تعطیلی مغازههابرآورد میشود حداقل

میلیون ناموت کاسبان متضرر شدهاند.600میلیارد و9ی حدودزهزار ناموت درآمد روزانه داشته باشد، چی800هر کاسب
ساعت در ترافیک ناشی از4هزار خودرو میانگین135گفته میشود تقریباامیزان مصرف بنزین به خاطر مسدود شدن شاهراهه

لیتر بنزین مصرف میکند. هر لیتر بنزین بدون3کت، در هر دو ساعترگراهها متوقف شدند. هر خودرو بدون حرمسدود کردن بز
میلیون ناموت بنزین بی دلیل سوخته شده است.240میلیارد و3ی حدودزهزار ناموت در نظر گرفته شود، چی4یارانه را حداقل
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غ از خسارتهایی که به روند تحصیلی وارد میکند، از جهت مالی نیز خسارتهایی را به باررتعطیلی مدارستعطیلی مدارس فا
میلیارد ناموت به نظام آموزشی خسارت وارد میشود.120میآورد. گفته شده در هر روز تعطیلی دستکم

میلیون ناموت میشود؛ رقمی معادل360میلیارد و1226در مجموع بخشی از خسارتهای وارده در یک روز ناآرامی، حداقل
تخت خواب بیمارستان شود.1450بشکه نفت که میتوانست صرف ساخت1,533,000

کسیم به موقع میرسی ???اتو هر شرایطی با م
کسی رو برای سفرهای امروزتون سفارش بدیدازنگ بزنید و ارزون ترین ت1611به

کسیماسامانه ی هوشمند درخواست خودرو م
@taximaxim_ir

@taximaxim_ir
کسیم مراجعه کنیداکسی ماکسیم به وب سایت رسمی تابرای دریافت نسخه ی اپلیکیشن م
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را تهدید کند، اما به نظر میرسد، با توجه بهکسی اینترنتیاتکتهایرگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شاافزایش ن
و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند.اسنپتمهیداتی که از مدتها قبل پیشبینی و در نظر گرفته شده بود،

هزار ناموت افزایش پیدا کرد و البته3ناموت به1000کت ملی پخش فراوردههای نفتی، قیمت بنزین ازربامداد جمعه با اطالعیه ش
تومانی سهمیه دارند.1500لیتر بنزین60خودروهای بنزینی

گهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفتهااین افزایش ن
بود بنزین دو نرخی فساد میآورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده

بود.
و تپسی است.اسنپاما مهمترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به

کسیهای اینترنتیاکت ملی پخش برای ترخبر ش
و تپسی به عنوان سامانههایی که سهمیه بنزین دریافتاسنپکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص ازرش

میکنند نام برد.
ناموت و قیمت بنزین معمولی1500کت ملی پخش فراوردههای نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیهای هر لیترربر اساس اطالعیه ش

ناموت تعیین شده است.3500هزار ناموت و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر3غیرسهمیهای به ازای هر لیتر
آبان ماه به24کت ملی پخش فراوردههای نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعهربر مبنای اطالعیه ش

ماه قابل ذخیره است.6کارت سوخت شخصی آنها واریز میشود و این سهمیه به مدت
این اطالعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.

لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه30گانه سوزولیتر و د60ی شخصی بنزینی ماهانهربر همین اساس، سهمیه خودروهای سوا
لیتر است.200گانه سوزولیتر و د400کسی بنزینی ماهانهاسوخت ت

خ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنترکت ملی پخش فراوردههای نفتی میافزاید: نراطالعیه ش
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خهای خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیهرو تپسی) مشروط بر آن که ناسنپ(
ی، آموزشگاههایری، آژانسهای مسافربرمصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شه

گی تمهیدات الزم اتخاذ شده است که اعالم خواهد شد.درانن
و تپسی: گران نمیکنیماسنپ

گان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایهدکسیهای اینترنتی اعالم کردند که به رانناکت ترخ بنزین، دو شرهمزمان با گرانی ن
سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت.

کت ملیربامداد جمعه در اطالعیهای اعالم کرد: با توجه به آغاز سهمیهبندی بنزین، بر اساس اطالعیه شاسنپکت اینترنتیرش
کسیهای اینترنتی سهمیه بنزین تعلق میگیرد.اگان تدپخش فراوردههای نفتی و تایید وزارت کشور، به اطالع میرسانیم که به رانن

کردرکسیهای اینترنتی بر اساس کااآبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در ت24در ادامه این اطالعیه آمده است: از امروز
ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما بهالتفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز میشود.

ی نداشته و کاربران راننده میتوانند بدونرکسیهای اینترنتی هیچگونه تغییاخ کرایههای ترکی است: همچنین نااین اطالعیه ح
نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.

کت ملی پاالیش ورگانه اعالم کرد: پیرو انتشار خبر سهمیهبندی بنزین و طبق اعالم شاکت اینترنتی تپسی نیز در بیانیهای جدرش
کسیهای آنالین تعلق میگیرد.اگان تدپخش فراوردههای نفتی و تایید وزارت کشور، به اطالع میرسانیم: سهمیه بنزین به رانن

ی نخواهد کرد» افزود:رکسیهای آنالین، قیمت سفرها تغییاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تااین اطالعیه با ت
کسیهای آنالین، متعاقبا اعالم خواهد شد.اگان تدجزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانن

میالد منشیپور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تالش رو میکنیم که قیمت
سفرها باال نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن. ممنون از تیم تپسی که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های

مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار».
گی حاضر بهزیها، آنها به تارج از نظر و قاعده شهردارخاکسی اینترنتیاتکتهایرنکته جالب این که پس از چند سال فعالیت ش

ی تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند وری با این نهاد شدهاند. نخستین بار این تپسی بود که با شهردارهمکا
جری و شرایط مندرکسیها با شهرداانیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاسنپ

ی قرارداد میبندد.رگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعالم کرد که با شهرداادر آن بود، به ن
کسیهای اینترنتیاشرایط تخصیص بنزین یارانهای به ت

300که مشمول دریافت بنزین یارانهای شدهاند، از اختصاص سقف سهمیهکسی اینترنتیاتکتهایرمعاون عملیات یکی از ش
لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.7کیلومتر100گان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هردی بنزین برای این راننرلیت

کسیهای اینترنتی پس از سهمیهبندی بنزین، اظهار کرد: بااگان تدگو با تسنیم در خصوص وضعیت راننوهومن دمیرچی در گفت
کیلومتر در ماه پیمایش200گان حداقلدکسیهای اینترنتی با این شرط که رانناتوجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به ت

داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق میگیرد.
لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می7کیلومتر100لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر300وی با بیان اینکه سقف این سهمیه

کور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز میشود.ذیابد. سهمیه م
که سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهنداکسیهای اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراگان تدکید بر اینکه رانناوی با ت

ی شده است.زی ما و وزارت کشور کامال پیادهسارکرد، ادامه داد: ساز و کار اجرایی این برنامه با همکا
کسیهای اینترنتی با این شرط عملیاتیاکسیهای اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تادمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه ت

خ کرایهها افزایش نیابد.رشده که ن
تکلیف سایر سامانههای لجستیکی چه میشود؟

و تپسی به عنوان سامانههایی نام میبرد کهاسنپکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص ازردر حالی ش
کسیهای اینترنتی و سامانههای لجستیکی چه میشود.اسوخت ارزان دریافت میکنند که مشخص نیست تکلیف سایر ت

ی میکند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیفرکسیها همکاابا توجه به آن که صرفا با تکارپینو
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کسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد.اکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه مادینگ و م
کس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیاراکسیهای اینترنتی سایر سامانههای لجستیکی مانند الوپیک و تیپادر کنار ت

و تپسی دراسنپی میگذارند سهمیهای نخواهند داشت. همین موضوع رانتهایی را برایرکتهای تجارمصرفکننده نهایی و ش
پی دارد.

ارزانتر شدن سفرها
ی برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابترکنون نه تنها نسبت به سایر سامانهها از قیمت مناسبتاو تپسی اسنپ

میکنند.
کتی کاررکسیم و دینگ ترجیح میدهند زیر نظر شاگان مدگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا راننددرصورتی که رانن

کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسبتر بدهد.
خ های خود رارو تپسی بتوانند ناسنپی با خودرو شخصی باالتر رفته و در صورتی کهرکنون هزینه سفر درون شهاعالوه بر این 

گان خودروهای شخصی به گزینههای به صرفه تبدیل خواهند شد.دی از دارنرمعقول نگه دارند، برای بسیا
و تپسیاسنپگان دردافزایش احتمالی ثبتنام رانن

کسیهای اینترنتی، ممکن استاگان تدی این موضوع را هشدار دادهاند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به راننربسیا
یرکسیهای زیر نظر شهردااتعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص ت

ح ترافیک استفاده شد.رکسی صرفا برای دور زدن طاافتاد و چند هزار ت
و تپسی اعالم کردهاند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق میگیرد اما باید پرسیداسنپهرچند

روش نظارت بر سفرهای واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است.
گانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقیداز سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانن

کتها برای دریافت سهمیه سوخت، صبحها و شبها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.رکنان شراست که کا
در راه است؟B2Bقراردادهای

واسنپکتها برای کاهش هزینههای لجستیکی، کارهای خود را بهرنکته مهم دیگر این که میتوان انتظار داشت سازمانها و ش
گذار کنند.اتپسی و

در سادهترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزانتر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این
ی خودرو را به موتور سیکلت ترجیح میدادند.رموضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شبها نیز قبال مشاهده شده و بسیا

و تپسی برای انجام فعالیتهای لجستیکی خود ببندند.اسنپاز سوی دیگر برخی سازمانها میتوانند قراردادهای مشخصی را با
منبع:فناوران)(

گاه نمودنآصفحه ای برای 
گان اینترنتی باشرایط ومظالم موجود.درانن

.
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فعال تو ایران داشته باشیم، ولی امروز فهمیدم لیستشون طوالنیتر از اینکسی_اینترنتیاتتا #۵،۶کثراقبال فکر میکردم حد
حرفاست:
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اینم فیلم اون شیره تو تظاهرات عراق ?
ک و پرش میریزه از این هیبت ?رآدم ک

کسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپ#آدرنالین #
#تپسی

اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپخروس لی?? #آدرنالین #
#تپسیکسی_اینترنتیات#

کسیا#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپوقتی اب و گاز قاطی میشه ?? #آدرنالین #
#تپسیکسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #ا#م
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است؟اسنپچه کسی مالک واقعی️?
ی به حسابژی از نقاط جهان مدل مناسبی برای توسعه تکنولوردر بسیاکسی اینترنتیات?

کسی آنالین در تهران در حال فعالیت هستند و روز به روز براکت ترش۲۲میآید. حدود
تعدادشان افزوده میشود.

کسیرانی مجوز ارائه خدمات دراکتی که از سازمان تر، نخستین شکارپینو?از جمله
کسی» و سپس دینگ،اکسی آنالین گرفت و پس از آن «کابین» و بعد از آن «آیتازمینه ت

و تپسی بیشتریناسنپکه برای تبلیغاتش از علی دایی روی کار آمد. اما در این میان
راننده را بهخود اختصاص دادهاند.

گ و کوچک در تمامی استانها فعالیت میکند ورشهر بز۱۳۰کنون در بیش ازاهماسنپ?
میلیون سفر موفق دارد.۲هزار تا۷۰۰روزانه بیش از یک میلیون و

کت را معرفی کرده است.رسهامداران غیرایرانی این شاسنپاخیرا مدیر عامل
@]Farazdaily](https://t.me/Farazdaily(

ی درربه گزارش صبحانه ،این سرویسهای خدماتی که هنوز عمر فعالیت قدیمیترینشان به پنج سال هم نمیرسد، به قد
ی عادی گشته و واژهرگ و حتی کوچک کاربر و راننده دارند، که استفاده از آنها برای درصد زیادی از افراد، یک امرشهرهای بز

کسیهای اینترنتی شده است.در حالت کلی، وجود این سرویسهایا» تبدیل به عنوانی رایج جهت استفاده از تاسنپ«گرفتن
کسیهای سنتی و آژانسها دارای مزایای بسیار زیادی است که سبب رشد سریع و رضایت عمومی کاربرانانوین در مقایسه با ت

شده و به همین سبب توسعه هرچه بیشتر آنها در شهرها و رقابت بین این سرویسها، خواسته زیادی از مردم است.
گترین و مشهورترینشان در کشورمان قلمداد کرد، دارای برخی ازرو تپسی را بایستی بزاسنپکسیهای اینترنتی کهااما این ت

ی و آژانسها نیز هستند که در ادامه قصد داریم تا به اصلیترین موارد آن اشاره کنیم تا بدانیدرکسیهای شهاایرادات نسبت به ت
ی هرچقدر هم خوب و پرطرفدار باشد، کامل نیست!زهر چی

کسیهای اینترنتی فعالیت میکنند، آن را به عنوان شغلی پاره وقتاگانی که در تد\- رانندههای کم تجربهتردرصد زیادی از رانن
و تپسی به آنجا آمدهاند واسنپانتخاب کرده و حتی در شهرهایی مانند تهران، برخی افراد از شهرهای کوچکتر برای فعالیت در

برای همین احتمال آنکه شما سوار خودرویی شوید که راننده اطالع چندانی از مقصدتان و خیابانهای شهر نداشته باشد، بسیار
زیاد است.
گر به هردلیلی چون خاموش شدن گوشی، قطع یا اختاللاگان بر روی اپلیکیشنهای مسیریابی است اما دکثر این رانناالبته تکیه 

گان میتواند شما راددر اینترنت ارتباط با آنها قطع شود، رفتن به مقصد بر عهده اطالعات مسافر خواهد بود و کمتجربگی رانن
گرفتار ترافیک سنگین یا مسیر اشتباه نماید.

، وجود گوشی هوشمند به همراه اینترنت فعالکسی اینترنتیات\- نیاز به اینترنت و گوشی هوشمندمواد الزم جهت استفاده از یک
است و البته فردی که اطالعات حداقلی جهت کار کردن با اپلیکیشن آن سرویس را داشته باشد. به طور حتم هنوز درصد بسیار

زیادی از مردم هستند که یکی از این شروط فوق را نداشته و قاعدتا قادر به استفاده از این خدمات نوین نخواهند شد.
کسیهای سنتی یا آژانسهای تلفنی استفاده کنند که بهطور حتم خیلی راحتتر بهااین کاربران همچنان مجبور هستند از ت

را هم ندارد!iOSخودروی مدنظرشان دست خواهند یافت و دردسر سر و کله زدن با یک اپلیکیشن اندرویدی و یا
ی بدون اتالف وقت پیدا میکنید. بسته به مکانر\- نامطمئن در سفرهای خیلی ضروریفرض کنید که شما نیاز به یک سفر ضرو

گر در یک خیابان شلوغ و هوای بارانیامتفاوت است. کسی اینترنتیاتحضور، وضعیت آب و هوا، ساعت درخواست و… یافتن
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ی هم معطلرکنید، ممکن است دقایقی را جهت پیدا شدن راننده صرف کرده و بسته به فاصله وی، دقایق دیگاسنپدرخواست
بمانید تا او به شما برسد.

ی که ممکن است وضعیت را بدتر کند، این است که همیشه این احتمال وجود دارد که راننده سفر شما را پس ازرنکته دیگ
پذیرفتن، لغو کرده و مجبور شوید پروسه درخواست را از ابتدا تکرار نمایید! پس در این شرایط، مطمئنترین کار این است که

کسی دربستی را از کنار خیابان برای رسیدن سریع به مقصد انتخاب کنید.اخودتان دست به کار شده و یک ت
ل یا محل کارتان بدهید، بهطور معمول راننده را راحتزرا درب منکسی اینترنتیاتگر درخواستا\- پیدا کردن سخت راننده در مبدا

گر به خانه شخصی رفته یا در مکانی حضور داشته باشید که آدرس آنجا را کمتر میشناسید، یافتن راننده کمیاخواهید یافت. 
بگیرید،اسنپگاه یا راه آهن به همراه چمدان و خانواده بخواهید یکدگشت از سفر در فروزگر پس از بااسختتر خواهد شد، اما 

کارتان از همیشه دشوارتر است!
گاه و راه آهن به همراه رانندهشاندکینگهای اختصاصی مانند فرورکسیهای مستقر در مکانهای عمومی که در پاابرخالف ت

بایستی مسیرتان را عوض کرده و دائما با راننده در تماس باشید تا وی را بیابید،کسی اینترنتیاتحضور دارند، برای یافتن یک
فرایندی که میتواند دقایق زیادی شما را معطل کرده و مجبورتان کند دائما به این سو و آن سو بروید تا بلکه به خودروی اینترنتی

دست یابید!
و تپسی در سالهای نخست فعالیت، سرویسهایی مجزا جهت استفاده از خودروهایاسنپ\- عدم انتخاب نوع و مدل خودرو

کستر داشتند که پس از مدتی حذف شد و دیگر هم در اپلیکیشن قرار نگرفت. حتی برخالف نمونههای جهانی چون اوبر، امکانول
گتر چون ون هم فراهم نیست و شما نمیتوانید خودرویی که به دنبالش هستید، انتخاب کنید.رانتخاب خودروهای بز

گانه سوز!) برای شماوگر بار دارید و به دنبال یک اتومبیل با صندوق جا دار هستید، ممکن است پراید هاچ بک (آن هم دامثال 
کیزه و خوشبو به عروسی که دعوت شدهاید برسید، شاید یک اتومبیل قدیمیاگر دوست دارید که با خودرویی پاانتخاب شود و یا 

ی کثیف به دنبالتان بیاید.ربا صندلیهای کهنه و ظاه

ی درری برنا؛ این سرویسهای خدماتی که هنوز عمر فعالیت قدیمیترینشان به پنج سال هم نمیرسد، به قدرگزاربه گزارش خب
ی عادی گشته و واژهرگ و حتی کوچک کاربر و راننده دارند، که استفاده از آنها برای درصد زیادی از افراد، یک امرشهرهای بز

کسیهای اینترنتی شده است.ا» تبدیل به عنوانی رایج جهت استفاده از تاسنپ«گرفتن
کسیهای سنتی و آژانسها دارای مزایای بسیار زیادی است که سببادر حالت کلی، وجود این سرویسهای نوین در مقایسه با ت

رشد سریع و رضایت عمومی کاربران شده و به همین سبب توسعه هرچه بیشتر آنها در شهرها و رقابت بین این سرویسها،
خواسته زیادی از مردم است.

گترین و مشهورترینشان در کشورمان قلمداد کرد، دارای برخی ازرو تپسی را بایستی بزاسنپکسیهای اینترنتی کهااما این ت
ی و آژانسها نیز هستند که در ادامه قصد داریم تا به اصلیترین موارد آن اشاره کنیم تا بدانیدرکسیهای شهاایرادات نسبت به ت

ی هرچقدر هم خوب و پرطرفدار باشد، کامل نیست!زهر چی
کسیهای اینترنتی فعالیت میکنند، آن را به عنوان شغلی پاره وقتاگانی که در تد\- رانندههای کم تجربهتردرصد زیادی از رانن

و تپسی به آنجا آمدهاند واسنپانتخاب کرده و حتی در شهرهایی مانند تهران، برخی افراد از شهرهای کوچکتر برای فعالیت در
برای همین احتمال آنکه شما سوار خودرویی شوید که راننده اطالع چندانی از مقصدتان و خیابانهای شهر نداشته باشد، بسیار

زیاد است.
گر به هردلیلی چون خاموش شدن گوشی، قطع یا اختاللاگان بر روی اپلیکیشنهای مسیریابی است اما دکثر این رانناالبته تکیه 

گان میتواند شما راددر اینترنت ارتباط با آنها قطع شود، رفتن به مقصد بر عهده اطالعات مسافر خواهد بود و کمتجربگی رانن
گرفتار ترافیک سنگین یا مسیر اشتباه نماید.

، وجود گوشی هوشمند به همراه اینترنت فعالکسی اینترنتیات\- نیاز به اینترنت و گوشی هوشمندمواد الزم جهت استفاده از یک
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است و البته فردی که اطالعات حداقلی جهت کار کردن با اپلیکیشن آن سرویس را داشته باشد. به طور حتم هنوز درصد بسیار
زیادی از مردم هستند که یکی از این شروط فوق را نداشته و قاعدتا قادر به استفاده از این خدمات نوین نخواهند شد.

کسیهای سنتی یا آژانسهای تلفنی استفاده کنند که بهطور حتم خیلی راحتتر بهااین کاربران همچنان مجبور هستند از ت
را هم ندارد!iOSخودروی مدنظرشان دست خواهند یافت و دردسر سر و کله زدن با یک اپلیکیشن اندرویدی و یا

ی بدون اتالف وقت پیدا میکنید. بسته به مکانر\- نامطمئن در سفرهای خیلی ضروریفرض کنید که شما نیاز به یک سفر ضرو
گر در یک خیابان شلوغ و هوای بارانیامتفاوت است. کسی اینترنتیاتحضور، وضعیت آب و هوا، ساعت درخواست و… یافتن

ی هم معطلرکنید، ممکن است دقایقی را جهت پیدا شدن راننده صرف کرده و بسته به فاصله وی، دقایق دیگاسنپدرخواست
بمانید تا او به شما برسد.

ی که ممکن است وضعیت را بدتر کند، این است که همیشه این احتمال وجود دارد که راننده سفر شما را پس ازرنکته دیگ
پذیرفتن، لغو کرده و مجبور شوید پروسه درخواست را از ابتدا تکرار نمایید! پس در این شرایط، مطمئنترین کار این است که

کسی دربستی را از کنار خیابان برای رسیدن سریع به مقصد انتخاب کنید.اخودتان دست به کار شده و یک ت
ل یا محل کارتان بدهید، بهطور معمول راننده را راحتزرا درب منکسی اینترنتیاتگر درخواستا\- پیدا کردن سخت راننده در مبدا

گر به خانه شخصی رفته یا در مکانی حضور داشته باشید که آدرس آنجا را کمتر میشناسید، یافتن راننده کمیاخواهید یافت. 
بگیرید،اسنپگاه یا راه آهن به همراه چمدان و خانواده بخواهید یکدگشت از سفر در فروزگر پس از بااسختتر خواهد شد، اما 

کارتان از همیشه دشوارتر است!
گاه و راه آهن به همراه رانندهشاندکینگهای اختصاصی مانند فرورکسیهای مستقر در مکانهای عمومی که در پاابرخالف ت

بایستی مسیرتان را عوض کرده و دائما با راننده در تماس باشید تا وی را بیابید،کسی اینترنتیاتحضور دارند، برای یافتن یک
فرایندی که میتواند دقایق زیادی شما را معطل کرده و مجبورتان کند دائما به این سو و آن سو بروید تا بلکه به خودروی اینترنتی

دست یابید!
و تپسی در سالهای نخست فعالیت، سرویسهایی مجزا جهت استفاده از خودروهایاسنپ\- عدم انتخاب نوع و مدل خودرو

کستر داشتند که پس از مدتی حذف شد و دیگر هم در اپلیکیشن قرار نگرفت. حتی برخالف نمونههای جهانی چون اوبر، امکانول
گتر چون ون هم فراهم نیست و شما نمیتوانید خودرویی که به دنبالش هستید، انتخاب کنید.رانتخاب خودروهای بز

گانه سوز!) برای شماوگر بار دارید و به دنبال یک اتومبیل با صندوق جا دار هستید، ممکن است پراید هاچ بک (آن هم دامثال 
کیزه و خوشبو به عروسی که دعوت شدهاید برسید، شاید یک اتومبیل قدیمیاگر دوست دارید که با خودرویی پاانتخاب شود و یا 

ی کثیف به دنبالتان بیاید.ربا صندلیهای کهنه و ظاه

یکی از پرهزینه ترین تعمیراتی که در حال حاضر یک راننده میتواند متحمل آن شود
تعمیرات موتور خودرو میباشد.

ج از توان آنری خارچنین شرایطی زمانی برای یک خودرو پیش می آید که فشا
خودرو به آن وارد شود.

موضوع کمپرس زدن هر خودرویی کابوسی ست برای مالک خودرو.
شرایطی که قطعا و غیر قابل انکار دیر یا زود برای هر راننده اینترنتی پیش خواهد آمد.

راننده به امید کسب درآمدبیشتر شروع به فشار آوردن به خودرو مینماید و چشم
ی را میپذیرد ومبلغی نیز از این راه بدست میاورد ولی غافل از اینکهربسته هر سف

ی ماشین نماید.رج هزینه های تعمیرونگهداردرپایان همه آن درآمد کذایی را باید خ
دلیل اصلی بروز چنین اتفاقی نیز همخوانی نداشتن هزینه های استهالک با مقدار

مسیر طی شده میباشد.

| @ادامه
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بخشی که بیشترین آسیب را خواهد دید همان موتور خودروست.
ی که به موتور میاورند نمیدهند.ر) بودن خودرو اهمیتی به فشارصف(گان به خیال تازه نفسدی از راننربسیا

کیلومتر در یک سرباالیی سادهرکرد کیلومتر ندارد بلکه شاید یک ماشین صفرکارجریان کمپرس زدن هر خودرویی ارتباطی به مقدا
چنین اتفاقی برایش پیش بیاید.

کمپرس زدن خودرو ارتباطی به رینگ ها ندارد بلکه از بین رفتن جدار سیلندر نشانه اصلی یک کمپرس واقعی ست.
باید یادآور شد آسیب دیدن جداره سیلندر وتعمیرآن هزینه ای سرسام آور درپیش خواهد داشت.

گان خودروهای اینترنتی باید بدانند که محاسبه استهالک هر خودروی ایرانی برمبنای کیلومتر میباشد.درانن
ناموت متحمل استهالک میشود که این قیمت در۴۰۰به عنوان مثال خودروی پراید باطی نمودن هر کیلومتر در بهترین شرایط

شرایطی ترافیک وبدی آب و هوا باالتر خواهد رفت.
ناموت محاسبه میشود.۶۰۰یردرخودروهای مدل باالتر نیز درصدی افزایش پیدا میکنند مانند پژو که کیلومت

گر سفرطی شده با مبلغی که دریافت میشود هیچگونه همخوانی نداشته باشد یعنی دریافت هزینه استهالک از مسافر.یعنیا
مسافر فقط هزینه استهالک خودرو را به شما پرداخت میکند.به معنی واقعی یعنی کندن از گوشت وپوست خودرو،نه کسب درآمد!

ی بینزهزار ناموت میباشد ولی درصورت تراش وتعویض سیلندر چی۸۰۰تعویض یک دست فقط رینگ و یاتاقان برای پراید حدود
میلیون ناموت هزینه دربر خواهد داشت.۳.۵تا3

میلیون ناموت.۷تا۱.۵ی را درپی خواهد داشت بینرپژو نیز طبق همان فرمول باال درصد تعمیراتی بیشت
و خودروهای مدل باالتر.

گی درسرش تپانده میشود.رپس راننده عاقل با این مبالغ کرایه و یک محاسبه سرانگشتی متوجه خواهد شد که چه کاله بز
.

#ژوبین_عالقبند #میالد_منشی_پورکارپینوگان #د#تپسی_رانناسنپگان_دکسی #دینگ #راننای #تاسنپ#اسنپ#
اسنپگان_د#باشگاه_رانن

_رانندهاسنپکسی_آنالین #تپسی #ا#تکسی_اینترنتیاتگی #دگان_اینترنتی #راننده #رانندگان #اتحادیه_رانند_رانناسنپ#
کسیما#م
#tap30 #snapp #taxi #snapp_team
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کسیهای اینترنتی استفاده نکنید!ادلیل برای آنکه از ت5

، دینگ و چندین سرویس دیگر، مشهورترینکارپینوکسیم،ا، تپسی، ماسنپ
کسیهای اینترنتی در کشورمان هستند که هر کدام حجم مشخصی از بازار را بهات

خودشان اختصاص دادهاند.
این سرویسهای خدماتی که هنوز عمر فعالیت قدیمیترینشان به پنج سال هم

گ و حتی کوچک کاربر و راننده دارند، که استفاده ازری در شهرهای بزرنمیرسد، به قد
» تبدیلاسنپی عادی گشته و واژه «گرفتنرآنها برای درصد زیادی از افراد، یک ام

کسیهای اینترنتی شده است.ابه عنوانی رایج جهت استفاده از ت
کسیهای سنتی وادر حالت کلی، وجود این سرویسهای نوین در مقایسه با ت

آژانسها دارای مزایای بسیار زیادی است که سبب رشد سریع و رضایت عمومی کاربران شده و به همین سبب توسعه هرچه
بیشتر آنها در شهرها و رقابت بین این سرویسها، خواسته زیادی از مردم است.

گترین و مشهورترینشان در کشورمان قلمداد کرد، دارای برخی ازرو تپسی را بایستی بزاسنپکسیهای اینترنتی کهااما این ت
ی و آژانسها نیز هستند که در ادامه قصد داریم تا به اصلیترین موارد آن اشاره کنیم تا بدانیدرکسیهای شهاایرادات نسبت به ت

ی هرچقدر هم خوب وزهر چی
پرطرفدار باشد، کامل نیست!

)رمطاطعه مطلب کامل در سایت آی تی رسان (آدرس در تصوی
کسی_اینترنتیات#تپسی #تپ_سی #اسنپ#

کسیهای اینترنتی در کشورمان هستند که هرا، دینگ و چندین سرویس دیگر، مشهورترین تکارپینوکسیم،ا، تپسی ، ماسنپ
کدام حجم مشخصی از بازار را به خودشان اختصاص دادهاند.

گ و حتیری در شهرهای بزراین سرویسهای خدماتی که هنوز عمر فعالیت قدیمیترینشان به پنج سال هم نمیرسد، به قد
» تبدیل بهاسنپی عادی گشته و واژه «گرفتنرکوچک کاربر و راننده دارند، که استفاده از آنها برای درصد زیادی از افراد، یک ام

کسیهای اینترنتی شده است.اعنوانی رایج جهت استفاده از ت
کسیهای سنتی و آژانسها دارای مزایای بسیار زیادی است که سببادر حالت کلی، وجود این سرویسهای نوین در مقایسه با ت

رشد سریع و رضایت عمومی کاربران شده و به همین سبب توسعه هرچه بیشتر آنها در شهرها و رقابت بین این سرویسها،
خواسته زیادی از مردم است.

گترین و مشهورترینشان در کشورمان قلمداد کرد، دارای برخی ازرو تپسی را بایستی بزاسنپکسیهای اینترنتی کهااما این ت
ی و آژانسها نیز هستند که در ادامه قصد داریم تا به اصلیترین موارد آن اشاره کنیم تا بدانیدرکسیهای شهاایرادات نسبت به ت

ی هرچقدر هم خوب و پرطرفدار باشد، کامل نیست!زهر چی
کسیهای اینترنتی فعالیت میکنند، آن را به عنوان شغلی پاره وقتاگانی که در تد- رانندههای کم تجربهتردرصد زیادی از رانن1

و تپسی به آنجا آمدهاند واسنپانتخاب کرده و حتی در شهرهایی مانند تهران، برخی افراد از شهرهای کوچکتر برای فعالیت در
برای همین احتمال آنکه شما سوار خودرویی شوید که راننده اطالع چندانی از مقصدتان و خیابانهای شهر نداشته باشد، بسیار

زیاد است.
گر به هردلیلی چون خاموش شدن گوشی، قطع یا اختاللاگان بر روی اپلیکیشنهای مسیریابی است اما دکثر این رانناالبته تکیه 

@_itresan_
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گان میتواند شما راددر اینترنت ارتباط با آنها قطع شود، رفتن به مقصد بر عهده اطالعات مسافر خواهد بود و کمتجربگی رانن
گرفتار ترافیک سنگین یا مسیر اشتباه نماید.

، وجود گوشی هوشمند به همراه اینترنت فعالکسی اینترنتیات- نیاز به اینترنت و گوشی هوشمندمواد الزم جهت استفاده از یک2
است و البته فردی که اطالعات حداقلی جهت کار کردن با اپلیکیشن آن سرویس را داشته باشد. به طور حتم هنوز درصد بسیار

زیادی از مردم هستند که یکی از این شروط فوق را نداشته و قاعدتا قادر به استفاده از این خدمات نوین نخواهند شد.
کسیهای سنتی یا آژانسهای تلفنی استفاده کنند که بهطور حتم خیلی راحتتر بهااین کاربران همچنان مجبور هستند از ت

را هم ندارد!iOSخودروی مدنظرشان دست خواهند یافت و دردسر سر و کله زدن با یک اپلیکیشن اندرویدی و یا
ی بدون اتالف وقت پیدا میکنید. بسته به مکانر- نامطمئن در سفرهای خیلی ضروریفرض کنید که شما نیاز به یک سفر ضرو3

گر در یک خیابان شلوغ و هوای بارانیامتفاوت است. کسی اینترنتیاتحضور، وضعیت آب و هوا، ساعت درخواست و… یافتن
ی هم معطلرکنید، ممکن است دقایقی را جهت پیدا شدن راننده صرف کرده و بسته به فاصله وی، دقایق دیگاسنپدرخواست

بمانید تا او به شما برسد.
ی که ممکن است وضعیت را بدتر کند، این است که همیشه این احتمال وجود دارد که راننده سفر شما را پس ازرنکته دیگ

پذیرفتن، لغو کرده و مجبور شوید پروسه درخواست را از ابتدا تکرار نمایید! پس در این شرایط، مطمئنترین کار این است که
کسی دربستی را از کنار خیابان برای رسیدن سریع به مقصد انتخاب کنید.اخودتان دست به کار شده و یک ت

ل یا محل کارتان بدهید، بهطور معمول راننده رازرا درب منکسی اینترنتیاتگر درخواستا- پیدا کردن سخت راننده در مبدا4
گر به خانه شخصی رفته یا در مکانی حضور داشته باشید که آدرس آنجا را کمتر میشناسید، یافتن رانندهاراحت خواهید یافت. 

اسنپگاه یا راه آهن به همراه چمدان و خانواده بخواهید یکدگشت از سفر در فروزگر پس از بااکمی سختتر خواهد شد، اما 
بگیرید، کارتان از همیشه دشوارتر است!

گاه و راه آهن به همراه رانندهشاندکینگهای اختصاصی مانند فرورکسیهای مستقر در مکانهای عمومی که در پاابرخالف ت
بایستی مسیرتان را عوض کرده و دائما با راننده در تماس باشید تا وی را بیابید،کسی اینترنتیاتحضور دارند، برای یافتن یک

فرایندی که میتواند دقایق زیادی شما را معطل کرده و مجبورتان کند دائما به این سو و آن سو بروید تا بلکه به خودروی اینترنتی
دست یابید!

و تپسی در سالهای نخست فعالیت، سرویسهایی مجزا جهت استفاده از خودروهایاسنپ- عدم انتخاب نوع و مدل خودرو5
کستر داشتند که پس از مدتی حذف شد و دیگر هم در اپلیکیشن قرار نگرفت. حتی برخالف نمونههای جهانی چون اوبر، امکانول

گتر چون ون هم فراهم نیست و شما نمیتوانید خودرویی که به دنبالش هستید، انتخاب کنید.رانتخاب خودروهای بز
گانه سوز!) برای شماوگر بار دارید و به دنبال یک اتومبیل با صندوق جا دار هستید، ممکن است پراید هاچ بک (آن هم دامثال 

کیزه و خوشبو به عروسی که دعوت شدهاید برسید، شاید یک اتومبیل قدیمیاگر دوست دارید که با خودرویی پاانتخاب شود و یا 
ی کثیف به دنبالتان بیاید.ربا صندلیهای کهنه و ظاه

کسیهای اینترنتی استفاده نکنید!ادلیل برای آنکه از ت۵
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کسیهای اینترنتی در کشورمان هستند که هر کداماو چندین سرویس دیگر، مشهورترین ت
حجم مشخصی از بازار را به خودشان اختصاص دادهاند.

این سرویسهای خدماتی که هنوز عمر فعالیت قدیمیترینشان به پنج سال هم نمیرسد،
گ و حتی کوچک کاربر و راننده دارند، که استفاده از آنهاری در شهرهای بزربه قد

» تبدیل بهاسنپی عادی گشته و واژه «گرفتنربرای درصد زیادی از افراد، یک ام
کسیهای اینترنتی شده است.اعنوانی رایج جهت استفاده از ت

کسیهای سنتی و آژانسهاادر حالت کلی، وجود این سرویسهای نوین در مقایسه با ت
دارای مزایای بسیار زیادی است که سبب رشد سریع و رضایت عمومی کاربران شده و به
همین سبب توسعه هرچه بیشتر آنها در شهرها و رقابت بین این سرویسها، خواسته

زیادی از مردم است.
واسنپکسیهای اینترنتی که [ااما این ت
/https://itresan.comتپسی](
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snapp-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%E2%80%8C%DB%B3%DB%B0-tap30گترین ور/) را بایستی بز
کسیهایامشهورترینشان در کشورمان قلمداد کرد، دارای برخی از ایرادات نسبت به ت

ی و آژانسها نیز هستند که در ادامه قصد داریم تا به اصلیترین موارد آن اشارهرشه
ی هرچقدر هم خوب و پرطرفدار باشد، کامل نیست!زکنیم تا بدانید هر چی

\\- رانندههای کم تجربهتر**۱**
کسیهای اینترنتی فعالیت میکنند، آن را بهاگانی که در تددرصد زیادی از رانن

عنوان شغلی پاره وقت انتخاب کرده و حتی در شهرهایی مانند تهران، برخی افراد از
و تپسی به آنجا آمدهاند و برای همین احتمالاسنپشهرهای کوچکتر برای فعالیت در

آنکه شما سوار خودرویی شوید که راننده اطالع چندانی از مقصدتان و خیابانهای شهر
نداشته باشد، بسیار زیاد است.

گر بهاگان بر روی اپلیکیشنهای مسیریابی است اما دکثر این رانناالبته تکیه 
هردلیلی چون خاموش شدن گوشی، قطع یا اختالل در اینترنت ارتباط با آنها قطع شود،

گان میتواند شمادرفتن به مقصد بر عهده اطالعات مسافر خواهد بود و کمتجربگی رانن
را گرفتار ترافیک سنگین یا مسیر اشتباه نماید.

\\- نیاز به اینترنت و گوشی هوشمند**۲**
، وجود گوشی هوشمند به همراه اینترنتکسی اینترنتیاتمواد الزم جهت استفاده از یک

فعال است و البته فردی که اطالعات حداقلی جهت کار کردن با اپلیکیشن آن سرویس را
داشته باشد. به طور حتم هنوز درصد بسیار زیادی از مردم هستند که یکی از این شروط

فوق را نداشته و قاعدتا قادر به استفاده از این خدمات نوین نخواهند ...
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گراهردریفت زیبا در خروجی بز
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در ایران برای کاربرانکسی اینترنتیاتبود که اولین نشانههای حضور یک93سال
کسییاب نام داشت از سالای نمایان شد. این اپلیکیشن که ابتدا ترعالقهمند به فناو

تغییر داد.اسنپنام خود را به94
قیمتهای پایینتر، کیفیت خدمات بهتر و البته دسترسی سادهتر به این خدمات

کسیهایاباعث شد تا عالقه کاربران به این روش از جابجایی بیشتر شود و در نتیجه ت
، دینگ و آژانسی نیز به این صنعت نوپا در ایرانکارپینوی مثل تپسی،رآنالین دیگ

اضافه شوند.
کتها جذابیتراین البته پایان کار نبود و بازار حملونقل آنالین ایران آنقدر برای ش

کسیهای خود را روانهاکسیم نیز، تاگ و بینالمللی مرکت بزرداشت که حتی ش
خیابانهای تهران و شهرستانها کرد.

کسی آنالیناگ و کوچک ارائهدهنده خدمات ترکت بزربا این اوصاف ما با چندین ش
ی خاص خود هستند. خصوصیاتیرکدام دارای نقاط ضعف و برترروبرو هستیم که ه

خاص عالقهمند کند.کسی اینترنتیاتکه میتواند کاربرانی متفاوت را به خدمات یک
کسیهای اینترنتی، این مجموعه واما در برترینها با بررسی دقیق عملکرد اخیر ت

کتها را در زمینههای مختلف با هم مقایسه کردیم تا شما بهعنوان یک کاربررش
مناسب خود را انتخاب کنید.کسی اینترنتیاتبتوانید بر اساس سلیقه خاص خود، بهترین
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طراحی اپلیکیشن
اسنپبهترین:

کدام از اینرمورد مقایسه و کارشناسی قرار گرفتند که هکارپینوکسیم، دینگ وا، تپسی، ماسنپدر بررسی ما پنج برنامه مختلف
ی دارای نکات مثبت و منفی خاص خود بودند.ربرنامهها در زمینه طراحی اپلیکیشن و رابط کارب

ی، یک برنامه پیشرو بهحساب میآید. سرعت باز شدن منوها مناسب است وردر زمینه طراحی اپلیکیشن و رابط کارباسنپ
کت در قسمتهای مختلف برنامه نیز در اغلب گوشیها دچار کندی نمیشود. بااینحال تغییرات همیشگی در طراحی اینرح

ی دانست.ردر زمینه رابط کارباسنپبرنامه را میتوان نقطهضعف اصلی
یک طراحی دستهبندیشده متفاوت را در اختیار کاربران قرار میدهد. طراحی اپلیکیشناسنپکسیم برخالفااز سوی دیگر م

کسیم را میتوان تا حدود زیادی مناسب و با کیفیت دانست.ام
ی گزینهها چندان گیجکننده نیست و حتی در استفاده اول نیز میتوان بارگیرکیب رنگها و محل قرارکت در منوها، ترسرعت ح

چند ثانیه بررسی برنامه، گزینههای مختلف را پیدا کرد.
ی ساده و تا حدودی خستهکننده دارد.رگرفته در این مقایسه است که رابط کاربرتپسی یکی دیگر از گزینههای مورد بررسی قرا

کیب رنگ ساده و مشکی این برنامه برای کاربران چندانرکسیم پایینتر است و تاو ماسنپسرعت جابجایی در منوها کمی از
گی منوها و نبود گزینههای زیاد میتوان برای کاربران مسنتر، مناسب باشد.دجذاب نخواهد بود. هرچند سا

کت در منوها در هر دو برنامه از سه گزینهرو دینگ نیز تفاوت خاصی در طراحی برنامه را در نظر نگرفتهاند. سرعت اجرا و حکارپینو
گرفته، دینگ تنها برنامهای بود که در یکی از گوشیهای تستراول پایینتر است. البته در بررسی ما در سه گوشی مورداستفاده قرا

شده، دچار مشکل نصب شد. موضوعی که به طراحان برنامه و مجموعه دینگ اطالع داده شده است.
قیمت

بهترین: هیچکدام
کسیهای اینترنتی، اولین موضوعی بود که باعث شد کاربران به این شکل جدید از حمل و نقل، عالقهاهزینه دریافتی توسط ت

کسیهای آنالین به آن توجه کردهانداکتهای فعال در زمینه ترنشان بدهند. کاهش هزینه جابجایی موضوعی است که تمامی ش
و فضایی رقابتی را نیز در اختیار کاربران قرار دادهاند.

کتهای ارائهدهندهرکسیهای اینترنتی، هیچکیام از شادر بررسی میدانی و تخصصی ما در زمینه قیمت و هزینه دریافتی توسط ت
کتها را در اختیار کاربران قرار ندادند.رخدمات قیمتی باالتر یا پایینتر از دیگر ش

و تپسی مبلغی پایینتر را از کاربراسنپکسیم قیمتی مناسبتر داشت و در مکانها و ترافیکهای متفاوت،ادر ساعاتی از روز م
دریافت میکردند. بااینحال میتوان تایید کرد که تفاوت قیمتها در اغلب موارد تنها هزار ناموت است که در اقتصاد فعلی

گذار مدنظر گرفته شود.رنمیتوان مبلغی تاثی
درصورتیکه کاهش ناچیز هزینهها را در نظر دارید، بهتر است چند اپلیکیشن مختلف را در گوشی خود نصب کنید و قیمت را در

کسیالحظه مورد بررسی قرار دهید. این موضوع را در نظر بگیرید که تفاوت قیمت ماهیانه استفاده از اپلیکیشنهای مختلف ت
آنالین آنقدر ناچیز است که میتوان آن را نادیده گرفت.

پشتیبانی
کسیمابهترین: م

کسیهای اینترنتی موجود در ایراناهرچند کیفیت پشتیبانی را میتوان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد، اما در بین ت
کت، تا حدود زیادی موفقتر از دیگر رقبا دانست.رکسیم را میتوان با تجربه بینالمللی این شام

کسیاتکسیم از چهاراگونه مشکل، چه از طرف از راننده و چه مسافر، سرعت و کیفیت ارائه پشتیبانی در مردر صورت بروز ه
دیگر باالتر است و میتوان انتظار داشت تا مشکل پیش رو، بهتر و سریعتر مرتفع شود.اینترنتی

کت به حساب میآید. در چند تماس گرفتهشدهردر پشتیبانی یکی از نکات منفی ارائه خدمات توسط این شاسنپخطوط شلوغ
توسط ما، چندین دقیقه زمان الزم بود تا تماس با پشتیبانی امکانپذیر شود. هرچند این دقایق کوتاه را میتوان نادیده گرفت، اما

کسیم در ردهای باالتر قرار میگیرد.ادر مقایسه، سرعت پاسخگویی م

| @ادامه

1398/8/30تا1398/8/1از یتنرتاکسی اینت

1



کت بررسیشده در این مقاله در سطحی باال قرار دارند. در واقع بعید است کاربرانراز نظر رفتار اپراتورها و حل مشکالت، هر پنج ش
در مقابله با مشکالت مختلف، از تماس با پشتیبانی ناراضی باشند.

تعداد خودرو و راننده
اسنپبهترین:

دیگر دانست. هرچند درکسی اینترنتیاترا میتوان در سطحی باالتر از چهاراسنپگان در دسترس،ددر زمینه تعداد خودرو و رانن
کسیم، تفاوت چندانی راا، تپسی و ماسنپکسیهای اینترنتیاگ، مدتزمان انتظار برای قبول درخواست مسافر، در ترشهرهای بز

از خود نشان نمیدهد.
مورد قبول قرار بگیرد.کسی اینترنتیاتدر تهران و در بیشتر مواقع تنها چند ثانیه زمان الزم است تا درخواست شما توسط این سه

و دینگ،کارپینوگان هر سه برنامه در کمتر از یک دقیقه، درخواست ما را تایید کردند. مدتزمانی که درددر بررسی ما، رانن
طوالنیتر بود.

کتهای ارائهدهنده خدمات در آن شهرها دارد. دررگان در شهرهای کوچکتر، ارتباطی مستقیم با شداز سوی دیگر تعداد رانن
کسیم خواهد بود.او ماسنپی از شهرستانها تنها گزینه پیش روی شماربسیا
گی شهرهادگستر

کسیمابهترین: م
کسیم رااکت دیگر امکان رقابت با مرکسی آنالین، هیچکدام از چهار شاکتهای مختلف ترگی خدمات ارائه در شداز نظر گستر

ج از ایران) دانست.رکت در شهرهای مختلف ایران (و حتی خارکت را میتوان گستردهترین شرندارند و این ش
کسیم پشتیبانی میشوند و امکان سفارشای از شهرستانهای کوچکتر، در اپلیکیشن مرگ ایران و بسیارتمامی شهرهای بز

نیز با فاصلهای کم، پشتیبانی مناسبی را در شهرهای کوچکتر ارائه میدهد.اسنپکسی آنالین در این شهرها وجود دارد.ات
از سوی دیگر اپلیکیشن دینگ در زمینه ارائه خدمات در شهرهای مختلف دچار مشکل است. در بررسی تخصصی ما مشخص شد

کت در منوها نیزردچار مشکل میشود و حتی حGPSکه در صورت حضور کاربر در شهرهای پشتیبانی نشده، اپلیکیشن در بررسی
غیرممکن خواهد بود.

سفرهای پیدرپی
کسیمابهترین: تپسی و م

کسیم تنها برنامههایی هستند که از سفرهای پیدرپی کاربران، پشتیبانی میکنند. درادر بین پنج برنامه بررسیشده، تپسی و م
کسیم میتوانید چندین مقصدا، تنها امکان انتخاب مقصد دوم وجود دارد، اما در تپسی و مکارپینو، دینگ واسنپسه برنامه

مختلف را انتخاب کنید.
ی، امکان انتخاب سفرهای طوالنی و پیدرپی در شهرهای مختلفرکسیم از سفرهای بینشهااز سوی دیگر با توجه به پشتیبانی م

کسیم از تهران به زنجان سفر کنید، در زنجان به چندین مقصد مختلفاگرفته است. برای مثال میتوان با مردر اختیار کاربران قرا
گردید. گزینهای که در هیچکدام از چهار برنامه دیگر، در دسترس شما قرار نخواهد داشت.ربروید و با همان خودرو با تهران ب

کیفیت نقشه
کسیماو ماسنپبهترین:

کت در نقشه و انتخاب مبدارکیفیت نقشه و نشانگر درون برنامه را از جهات مختلف میتوان موردبررسی قرار دارد. از نظر سرعت ح
کسی آنالین دانست.ارا میتوان بهترین و سریعترین گزینه در بین برنامههای تاسنپو مقصد،

ی از ساختمانها ورکسیم، نقشهای بسیار کارآمدتر و جذابتر را در اختیار کاربران قرار میدهد. در واقع بسیاااز سوی دیگر م
کت در نقشه ورکسیم بتواند سرعت حاگر ماکسیم، با طراحی سهبعدی به کاربران نشان داده میشوند. امکانهای مختلف در م

کسیم تغییر خواهد کرد.انحوه انتخاب محل را در نسخههای بعدی بهبود ببخشد، برنده نهایی کیفیت نقشه و نشانگر، به م
امکانات جانبی برنامه

کسیمابهترین: م
کسیم، با فاصلهای بسیار زیاد از دیگر اپلیکیشنهای تستشده در این مقاله، در سطحی باالتر قراراامکانات جانبی ارائه شده در م

| @ادامه
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کسیم میتوانید با انتخاب گزینه «عجله دارم»، سرعت قبول درخواست و رسیدن خودرو را افزایش دهید.ادارد. در م
گونه مشکل در زمینه اینترنت،رکسیم فراهم شده تا در صورت بروز هاکسی بدون اینترنت نیز در ماعالوهبر این امکان سفارش ت

کت استفاده کرد.ربتوان از امکانات این ش
ک، چمدان و حیوانات خانگی میتواند به راحتی به راننده اطالع داده شود. گزینه «به کمک راننده احتیاج دارم»دهمراه داشتن کو

نیز برای مواردی که مسافر برای حمل بار، تحویل کاال و سوارشدن به خودرو، به کمک نیاز دارد، در اختیار کاربران قرار گرفته است.
خ خودرو نیز میتواند به کمک شما بیاید و تنها الزم است گزینهرکسیم حتی در تعویض چانکته جالب و عجیب این است که م

«به کمک راننده احتیاج دارم» را برای دریافت کمک، فعال کنید.
ی نیز از جمله، انتخاب کولر، استقبال از مسافر با تابلو، همراه داشتن تراولچک و انعام به راننده نیز دررگزینههای جذاب دیگ

یرگیوگان و مسافران جلدی از مشکالت و اختالفات راننرگرفته است. گزینههایی که از بسیارکسیم، در اختیار کاربران قراابرنامه م
خواهد کرد.

کت به مسافرانرکسیم، گزینه «رزرو» را میتوان یکی از بهترین خدمات این شابااینحال در بین امکانات جانبی ارائهشده توسط م
دانست. شما بهعنوان کاربر میتوانید مدتها پیش از زمان سفر، درخواست سفر خود را ثبت کنید تا مدتزمان درخواست و حضور

خودرو را کاهش دهید.
کسیم حتی تاخیر هواپیما و قطار را نیز در نظر گرفته و در صورت رزرو خودرو و بروز تاخیر، امکاناتی را برای کاهش مشکالتام

راننده و مسافر، در اختیار کاربران قرار میدهد.
زبانهای موجود در برنامه

کسیمابهترین: م
کننده اپلیکیشن، به آن توجه میکنند. دردکتهای تولیرارائه برنامههای موبایل با زبانهای مختلف، از جمله مسائلی است که ش

گی مناسبی از زبانهای مختلف را در اختیار کاربراندکتی است که گستررکسیم تنها شاکسیهای اینترنتی موجود در ایران، مابین ت
قرار میدهد.

گرفتهری، انگلیسی، ازبک، ارمنی، فرانسوی و اسپانیایی نیز در اختیار کاربران قرارکسیم عالوه بر فارسی، امکان انتخاب زبان آذادر م
ی زبان در ایران، دارای اهمیت است.راست. موضوعی که برای مسافران خارجی و کاربران ارمنی و آذ

کیدم ??راینقد خندیدم ت
ی که نباید میرفتی و گیر میوفتیروقتی جایی می

کسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپ#آدرنالین #
#تپسی_تبریز

| @ادامه

@snappi_official
1398/08/11 17:52
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ماشااهلل ب توپول ?
کسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپ#آدرنالین #

#تپسی

کسور فقط تویی ?وب
کسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپ#آدرنالین #

#تپسی

اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپاینا دیگه کین?? #آدرنالین #
#تپسیکسی_اینترنتیات#

کسیا#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپوقتی طرف میخواد شاخ بشه ?? #آدرنالین #
#تپسیکسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #ا#م

?کسی_اینترنتیات#
کارپینو#

بسته های تخفیفدار??1

از40، میتوانید تا %کارپینوبدون وارد کردن کد تخفیف و با خرید بستههای سفر
روزه و یک هفتهای3بهرهمند شوید. این بستهها در انواع یک روزه،کارپینوتخفیف

سفر را شامل میشوند. برای مشاهده و خرید بستههای سفر در21سفر تا3بوده و از
بر روی لینک زیر کلیک نمایید.کارپینووبسایت

? ?www.carpino.ir:81/packages
_فود #غذا #تخفیف_خونه #سفارش_آنالیناسنپ#اسنپ????????????????   #کدتخفیف #تخفیف #ارزان #کد_تخفیف #

کسیما? #مکسی_اینترنتیاتکسی #ای #تاسنپکسی #ای #فست_فود #تر#تپسی #کدتخفیف_چنگال #ریحون #چیلیو

@snappi_official
1398/08/10 22:51

@snappi_official
1398/08/10 19:11

@snappi_official
1398/08/10 00:41

@snappi_official
1398/08/09 22:43

@takhfifkhuneh
1398/08/09 11:52
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https://www.instagram.com/p/B4Szy6phNPy
https://www.instagram.com/p/B4RpYCtn-_m


#TakhfifKhune #TakhfifKhuneh

کسیماکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپگه یا پاره آجر ?? #آدرنالین #راین تگ
#تپسیکسی_اینترنتیات#اسنپ#

??
(بومی استان گیالن) درکسی اینترنتیاتبه تعدادی راننده آقا و خانم جهت کار در

بندرانزلی نیازمندیم
گیگ اینترنت رایگان در هفته اول۲:اهدای۱
٪۱۳:یکماه معاف از کمسیون۲

به گوشی اندروید نیازمند میباشد
ک مورد نیاز برای ثبت نام:رمدا

: کارت ملی/شناسنامه1
گ سبزر: کارت خودرو یا ب2

ی انجام میگرددرثبت نام حضو
شما عزیزان می توانید به آدرس زیر جهت ثبت نام مراجعه نمایید:

ی،خیابان نواب،خیابان رجبی مقدمربندرانزلی،خیابان تکاوران،ژاندارم
01344511300تلفن تماس:
09907317417تلفن همراه:

ساعات پذیرش:
۲۱تا۱۷شنبه تا چهارشنبه

۱۹تا۱۷پنجشنبه
گرام ما عضو شویداجهت آشنایی بیشتر با اپلیکشین و اطالع بیشتر از جوایر ها و آخرین اخبار می توانید در تلگرام و اینست

@Ghasr_Gilanتلگرام:
گرام:ااینست

@drivers_ghasr
@caspian365.ir

.
#دینگکارپینوی #اسنپ#janebiن #ز#به_زودی #لوازم_جانبی #راننده_comingsoon#آژانس #uber#راننده #

کسیماگان #مدگان #تپسی_رانند_رانناسنپ#کسی_اینترنتیاتکسی #اگی #تد#راننsnapp #tap30کسی_تلفنی #ا#ت
taxi#تپسی #راننده #اسنپکسیرانی #استارتاپ #اکسیم #تاکسی_ما#ت

takhfifkhuneh| @ادامه

@snappi_official
1398/08/08 19:13

@caspian365.ir
1398/08/08 11:48
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#تست_صفحه
#page_test

#shadow
#shadowben

------------------------------------------------------------\
#مسافر #ژوبین_عالقبندکارپینوگان #د#تپسی_رانناسنپگان_دکسی #دینگ #راننای #تاسنپ#اسنپ#استارتاپ #

کسی_اینترنتیاتگی #دگان_اینترنتی #راننده #رانندگان #اتحادیه_رانند_رانناسنپ#اسنپگان_د#میالد_منشی_پور #باشگاه_رانن
tap30 #snapp #taxi #snapp_teamکسیم #ا_راننده #ماسنپکسی_آنالین #تپسی #ا#ت

------------------------------------------------------\

بله پوششی امن برای هرزه های خیابانی.
ی از کاربران راننده پیش آمده.رقطعا موارد اینچنینی برای بسیا

گان و نهادی معترض به چنین وضعیتی نمیباشند؟رسوال اینجاست چرا هیچ ا
#مسافر #ژوبین_عالقبندکارپینوگان #د#تپسی_رانناسنپگان_دکسی #دینگ #راننای #تاسنپ#اسنپ#استارتاپ #

کسی_اینترنتیاتگی #دگان_اینترنتی #راننده #رانندگان #اتحادیه_رانند_رانناسنپ#اسنپگان_د#میالد_منشی_پور #باشگاه_رانن
#وزارت_اطالعاتاسنپکسیم #مزدوران_ا_راننده #ماسنپکسی_آنالین #تپسی #ا#ت
#uber #tap30 #snapp #taxi #snapp_team

@_snapp_drivers

? مطلب راحتما بخوانید!??
.

ی با آن مواجه شد فعالیت خودروهایرزمانی یکی از معضالت اجتماعی که شهردا
کسیداران را درآورد.ای از آژانسها و اتحادیه ترمسافر کش شخصی بود که صدای بسیا

ی رسید ساماندهیری از چنین معضلی به فکر شهردارگیوبهترین گزینه ای که برای جل
این وضعیت بود،البته نه ساماندهی بلکه نوعی مبارزه با چنین وضعیتی.

ازاهداف تشکیل چنین صنفی یکی کسب درآمد و بستن مالیات به خودروها.
کش بود.ری از خودروهای شخصی مسافرج کردن بسیاردوم از چرخه خا
و تپسی به این مهم رسید.اسنپکتهای مشابهرکه با تاسیس ش

کتهارگانی که به امید کسب درآمد وارد چنین سیستمهایی میشوند ومدام معترض به پایین آوردن کرایه و نداشتن تعهد شدرانن
نصبت به خود را دارند باید بدانند.

خ دهد.ری در وضعیت ری چیزیست خام و ساده لوحانه که تغییرچنین باو
ی در یک کاسه نیز میباشد.رگانه فعالیت نمیکنند،بلکه دست همه آنها با شهردااکتها به طور جدرنه تنها هیچ یک از ش

راننده ای عاقل است که از این سیستمها کناره بگیرد

@_snapp_drivers
1398/08/06 18:20

@_snapp_drivers
1398/08/05 14:47

@_snapp_drivers
1398/08/05 12:49
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https://www.instagram.com/p/B4KnS4aghfo
https://www.instagram.com/p/B4HpuNBAT9c
https://www.instagram.com/p/B4HcnmQgsen


چون درآخر خودروهایی را شاهد خواهیم بود که کامال مستهلک شده و به دلیل درآمدهای کاذبی که به هیچ وجه جبران خسارت
ج.رخودرو را نمینماید،خودرویی اسقاطی بر دستان مالکش باقی خواهد گذاشت ودرنهایت از چرخه خا

#مسافر #ژوبین_عالقبندکارپینوگان #د#تپسی_رانناسنپگان_دکسی #دینگ #راننای #تاسنپ#اسنپ#استارتاپ #
کسی_اینترنتیاتگی #دگان_اینترنتی #راننده #رانندگان #اتحادیه_رانند_رانناسنپ#اسنپگان_د#میالد_منشی_پور #باشگاه_رانن

اسنپکسیم #مزدوران_ا_راننده #ماسنپکسی_آنالین #تپسی #ا#ت
#uber #tap30 #snapp #taxi #snapp_team

@_snapp_drivers

موقعیت(کیشنوگه بعد از قبول درخواست توسط راننده لا/اوبر و..) میدین کارپینو/تپسی/اسنپ(کسی اینترنتیاتوقتی درخواست
مکانی) رو خاموش کنید درخواست بطور خودبخود توسط سیستم لغو میشه بدون اطالع شما.

#تجربه_روز_بارانی

اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپنترس مرد!!?? #آدرنالین #
جر#تپسی_ککسی_اینترنتیات#

اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپفیل و فنجون?? #آدرنالین #
کردر#تپسی_شهکسی_اینترنتیات#

کارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپک ثاراهلل داراب !!? #آدرنالین #رقربانی کردن شتر برای رفع بال، شه
#تپسیکسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #ت

مقایسه دو ورزشکار نمونه?
کسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #اکسی #ما#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپ#آدرنالین #

#تپسی

snapp_drivers| @_ادامه

@arastoohossein3
1398/08/04 08:15

@snappi_official
1398/08/03 17:11

@snappi_official
1398/08/03 17:05

@snappi_official
1398/08/02 20:11

@snappi_official
1398/08/01 18:34
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https://twitter.com/arastoohossein3/status/1187953285560487941
https://www.instagram.com/p/B4Cw90tBAAd
https://www.instagram.com/p/B4CwJVChBv1
https://www.instagram.com/p/B4AgvOahwFe
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ک فلج است و آرزوی اسکیت کردن داشته. مامانش این وسیله را اختراع کرده که پسرش اسکیت کنه!راین پس
کسیا#نهران #تکارپینوکسیم #راننده #مشهد #ای #خودرو #تپسی #ماسنپ #آدرنالین #️یست?رعشق مادر جنس دیگ

#تپسیکسی_اینترنتیات#اسنپکسیم #ا#م

ی نمایان شد. این اپلیکیشنردر ایران برای کاربران عالقهمند به فناوکسی اینترنتیاتبود که اولین نشانههای حضور یک93سال
تغییر داد.اسنپنام خود را به94کسییاب نام داشت از سالاکه ابتدا ت

قیمتهای پایینتر، کیفیت خدمات بهتر و البته دسترسی سادهتر به این خدمات باعث شد تا عالقه کاربران به این روش از
، دینگ و آژانسی نیز به این صنعت نوپا در ایرانکارپینوی مثل تپسی،رکسیهای آنالین دیگاجابجایی بیشتر شود و در نتیجه ت

اضافه شوند.
گ و بینالمللیرکت بزرکتها جذابیت داشت که حتی شراین البته پایان کار نبود و بازار حملونقل آنالین ایران آنقدر برای ش

کسیهای خود را روانه خیابانهای تهران و شهرستانها کرد.اکسیم نیز، تام
کدام دارای نقاط ضعف ورکسی آنالین روبرو هستیم که هاگ و کوچک ارائهدهنده خدمات ترکت بزربا این اوصاف ما با چندین ش

خاص عالقهمند کند.کسی اینترنتیاتی خاص خود هستند. خصوصیاتی که میتواند کاربرانی متفاوت را به خدمات یکربرت
کتها را در زمینههای مختلف با هم مقایسهرکسیهای اینترنتی، این مجموعه و شاما در برترینها با بررسی دقیق عملکرد اخیر ت

مناسب خود را انتخاب کنید.کسی اینترنتیاتکردیم تا شما بهعنوان یک کاربر بتوانید بر اساس سلیقه خاص خود، بهترین
طراحی اپلیکیشن

اسنپبهترین:
کدام از اینرمورد مقایسه و کارشناسی قرار گرفتند که هکارپینوکسیم، دینگ وا، تپسی، ماسنپدر بررسی ما پنج برنامه مختلف

ی دارای نکات مثبت و منفی خاص خود بودند.ربرنامهها در زمینه طراحی اپلیکیشن و رابط کارب
ی، یک برنامه پیشرو بهحساب میآید. سرعت باز شدن منوها مناسب است وردر زمینه طراحی اپلیکیشن و رابط کارباسنپ

کت در قسمتهای مختلف برنامه نیز در اغلب گوشیها دچار کندی نمیشود. بااینحال تغییرات همیشگی در طراحی اینرح
ی دانست.ردر زمینه رابط کارباسنپبرنامه را میتوان نقطهضعف اصلی

یک طراحی دستهبندیشده متفاوت را در اختیار کاربران قرار میدهد. طراحی اپلیکیشناسنپکسیم برخالفااز سوی دیگر م
کسیم را میتوان تا حدود زیادی مناسب و با کیفیت دانست.ام

ی گزینهها چندان گیجکننده نیست و حتی در استفاده اول نیز میتوان بارگیرکیب رنگها و محل قرارکت در منوها، ترسرعت ح
چند ثانیه بررسی برنامه، گزینههای مختلف را پیدا کرد.

ی ساده و تا حدودی خستهکننده دارد.رگرفته در این مقایسه است که رابط کاربرتپسی یکی دیگر از گزینههای مورد بررسی قرا
کیب رنگ ساده و مشکی این برنامه برای کاربران چندانرکسیم پایینتر است و تاو ماسنپسرعت جابجایی در منوها کمی از

گی منوها و نبود گزینههای زیاد میتوان برای کاربران مسنتر، مناسب باشد.دجذاب نخواهد بود. هرچند سا
کت در منوها در هر دو برنامه از سه گزینهرو دینگ نیز تفاوت خاصی در طراحی برنامه را در نظر نگرفتهاند. سرعت اجرا و حکارپینو

گرفته، دینگ تنها برنامهای بود که در یکی از گوشیهای تستراول پایینتر است. البته در بررسی ما در سه گوشی مورداستفاده قرا
شده، دچار مشکل نصب شد. موضوعی که به طراحان برنامه و مجموعه دینگ اطالع داده شده است.

قیمت
بهترین: هیچکدام

کسیهای اینترنتی، اولین موضوعی بود که باعث شد کاربران به این شکل جدید از حمل و نقل، عالقهاهزینه دریافتی توسط ت
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کسیهای آنالین به آن توجه کردهانداکتهای فعال در زمینه ترنشان بدهند. کاهش هزینه جابجایی موضوعی است که تمامی ش
و فضایی رقابتی را نیز در اختیار کاربران قرار دادهاند.

کتهای ارائهدهندهرکسیهای اینترنتی، هیچکیام از شادر بررسی میدانی و تخصصی ما در زمینه قیمت و هزینه دریافتی توسط ت
کتها را در اختیار کاربران قرار ندادند.رخدمات قیمتی باالتر یا پایینتر از دیگر ش

و تپسی مبلغی پایینتر را از کاربراسنپکسیم قیمتی مناسبتر داشت و در مکانها و ترافیکهای متفاوت،ادر ساعاتی از روز م
دریافت میکردند. بااینحال میتوان تایید کرد که تفاوت قیمتها در اغلب موارد تنها هزار ناموت است که در اقتصاد فعلی

گذار مدنظر گرفته شود.رنمیتوان مبلغی تاثی
درصورتیکه کاهش ناچیز هزینهها را در نظر دارید، بهتر است چند اپلیکیشن مختلف را در گوشی خود نصب کنید و قیمت را در

کسیالحظه مورد بررسی قرار دهید. این موضوع را در نظر بگیرید که تفاوت قیمت ماهیانه استفاده از اپلیکیشنهای مختلف ت
آنالین آنقدر ناچیز است که میتوان آن را نادیده گرفت.

پشتیبانی
کسیمابهترین: م

کسیهای اینترنتی موجود در ایراناهرچند کیفیت پشتیبانی را میتوان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد، اما در بین ت
کت، تا حدود زیادی موفقتر از دیگر رقبا دانست.رکسیم را میتوان با تجربه بینالمللی این شام

کسیاتکسیم از چهاراگونه مشکل، چه از طرف از راننده و چه مسافر، سرعت و کیفیت ارائه پشتیبانی در مردر صورت بروز ه
دیگر باالتر است و میتوان انتظار داشت تا مشکل پیش رو، بهتر و سریعتر مرتفع شود.اینترنتی

کت به حساب میآید. در چند تماس گرفتهشدهردر پشتیبانی یکی از نکات منفی ارائه خدمات توسط این شاسنپخطوط شلوغ
توسط ما، چندین دقیقه زمان الزم بود تا تماس با پشتیبانی امکانپذیر شود. هرچند این دقایق کوتاه را میتوان نادیده گرفت، اما

کسیم در ردهای باالتر قرار میگیرد.ادر مقایسه، سرعت پاسخگویی م
کت بررسیشده در این مقاله در سطحی باال قرار دارند. در واقع بعید است کاربرانراز نظر رفتار اپراتورها و حل مشکالت، هر پنج ش

در مقابله با مشکالت مختلف، از تماس با پشتیبانی ناراضی باشند.
تعداد خودرو و راننده

اسنپبهترین:
دیگر دانست. هرچند درکسی اینترنتیاترا میتوان در سطحی باالتر از چهاراسنپگان در دسترس،ددر زمینه تعداد خودرو و رانن

کسیم، تفاوت چندانی راا، تپسی و ماسنپکسیهای اینترنتیاگ، مدتزمان انتظار برای قبول درخواست مسافر، در ترشهرهای بز
از خود نشان نمیدهد.

مورد قبول قرار بگیرد.کسی اینترنتیاتدر تهران و در بیشتر مواقع تنها چند ثانیه زمان الزم است تا درخواست شما توسط این سه
و دینگ،کارپینوگان هر سه برنامه در کمتر از یک دقیقه، درخواست ما را تایید کردند. مدتزمانی که درددر بررسی ما، رانن

طوالنیتر بود.
کتهای ارائهدهنده خدمات در آن شهرها دارد. دررگان در شهرهای کوچکتر، ارتباطی مستقیم با شداز سوی دیگر تعداد رانن

کسیم خواهد بود.او ماسنپی از شهرستانها تنها گزینه پیش روی شماربسیا
گی شهرهادگستر

کسیمابهترین: م
کسیم رااکت دیگر امکان رقابت با مرکسی آنالین، هیچکدام از چهار شاکتهای مختلف ترگی خدمات ارائه در شداز نظر گستر

ج از ایران) دانست.رکت در شهرهای مختلف ایران (و حتی خارکت را میتوان گستردهترین شرندارند و این ش
کسیم پشتیبانی میشوند و امکان سفارشای از شهرستانهای کوچکتر، در اپلیکیشن مرگ ایران و بسیارتمامی شهرهای بز

نیز با فاصلهای کم، پشتیبانی مناسبی را در شهرهای کوچکتر ارائه میدهد.اسنپکسی آنالین در این شهرها وجود دارد.ات
از سوی دیگر اپلیکیشن دینگ در زمینه ارائه خدمات در شهرهای مختلف دچار مشکل است. در بررسی تخصصی ما مشخص شد

کت در منوها نیزردچار مشکل میشود و حتی حGPSکه در صورت حضور کاربر در شهرهای پشتیبانی نشده، اپلیکیشن در بررسی
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غیرممکن خواهد بود.
یرسفرهای برونشه

کسیمابهترین: م
ی پشتیبانیرکسیم تنها برنامهای است که بهصورت کامل از سفرهای بینشهادر بین پنج برنامه بررسیشده در این مقاله، م

کسیم درای را فعال کرده است که با قیمتی بسیار باالتر از مرنیز در بعضی مناطق، امکان سفرهای بینشهکارپینومیکند. البته
اختیار کاربران قرار میگیرد.

هزار90کسیم حدودابرای مثال در صورت عالقه به سفر از تهران به شهر قزوین، در بررسی لحظهای ما، هزینه درخواست شده در م
کسیم رااهزار ناموت اعالم شد. با این اوصاف میتوان م128و برای همان مناطق،کارپینوناموت بود. مبلغی که در اپلیکیشن

ی دانست.ربهترین ارائهدهنده خدمات در سفرهای برونشه
سفرهای پیدرپی

کسیمابهترین: تپسی و م
کسیم تنها برنامههایی هستند که از سفرهای پیدرپی کاربران، پشتیبانی میکنند. درادر بین پنج برنامه بررسیشده، تپسی و م

کسیم میتوانید چندین مقصدا، تنها امکان انتخاب مقصد دوم وجود دارد، اما در تپسی و مکارپینو، دینگ واسنپسه برنامه
مختلف را انتخاب کنید.

ی، امکان انتخاب سفرهای طوالنی و پیدرپی در شهرهای مختلفرکسیم از سفرهای بینشهااز سوی دیگر با توجه به پشتیبانی م
کسیم از تهران به زنجان سفر کنید، در زنجان به چندین مقصد مختلفاگرفته است. برای مثال میتوان با مردر اختیار کاربران قرا

گردید. گزینهای که در هیچکدام از چهار برنامه دیگر، در دسترس شما قرار نخواهد داشت.ربروید و با همان خودرو با تهران ب
کیفیت نقشه

کسیماو ماسنپبهترین:
کت در نقشه و انتخاب مبدارکیفیت نقشه و نشانگر درون برنامه را از جهات مختلف میتوان موردبررسی قرار دارد. از نظر سرعت ح

کسی آنالین دانست.ارا میتوان بهترین و سریعترین گزینه در بین برنامههای تاسنپو مقصد،
ی از ساختمانها ورکسیم، نقشهای بسیار کارآمدتر و جذابتر را در اختیار کاربران قرار میدهد. در واقع بسیاااز سوی دیگر م

کت در نقشه ورکسیم بتواند سرعت حاگر ماکسیم، با طراحی سهبعدی به کاربران نشان داده میشوند. امکانهای مختلف در م
کسیم تغییر خواهد کرد.انحوه انتخاب محل را در نسخههای بعدی بهبود ببخشد، برنده نهایی کیفیت نقشه و نشانگر، به م

امکانات جانبی برنامه
کسیمابهترین: م

کسیم، با فاصلهای بسیار زیاد از دیگر اپلیکیشنهای تستشده در این مقاله، در سطحی باالتر قراراامکانات جانبی ارائه شده در م
کسیم میتوانید با انتخاب گزینه «عجله دارم»، سرعت قبول درخواست و رسیدن خودرو را افزایش دهید.ادارد. در م

گونه مشکل در زمینه اینترنت،رکسیم فراهم شده تا در صورت بروز هاکسی بدون اینترنت نیز در ماعالوهبر این امکان سفارش ت
کت استفاده کرد.ربتوان از امکانات این ش

ک، چمدان و حیوانات خانگی میتواند به راحتی به راننده اطالع داده شود. گزینه «به کمک راننده احتیاج دارم»دهمراه داشتن کو
نیز برای مواردی که مسافر برای حمل بار، تحویل کاال و سوارشدن به خودرو، به کمک نیاز دارد، در اختیار کاربران قرار گرفته است.

خ خودرو نیز میتواند به کمک شما بیاید و تنها الزم است گزینهرکسیم حتی در تعویض چانکته جالب و عجیب این است که م
«به کمک راننده احتیاج دارم» را برای دریافت کمک، فعال کنید.

ی نیز از جمله، انتخاب کولر، استقبال از مسافر با تابلو، همراه داشتن تراولچک و انعام به راننده نیز دررگزینههای جذاب دیگ
یرگیوگان و مسافران جلدی از مشکالت و اختالفات راننرگرفته است. گزینههایی که از بسیارکسیم، در اختیار کاربران قراابرنامه م

خواهد کرد.
کت به مسافرانرکسیم، گزینه «رزرو» را میتوان یکی از بهترین خدمات این شابااینحال در بین امکانات جانبی ارائهشده توسط م

دانست. شما بهعنوان کاربر میتوانید مدتها پیش از زمان سفر، درخواست سفر خود را ثبت کنید تا مدتزمان درخواست و حضور
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خودرو را کاهش دهید.
کسیم حتی تاخیر هواپیما و قطار را نیز در نظر گرفته و در صورت رزرو خودرو و بروز تاخیر، امکاناتی را برای کاهش مشکالتام

راننده و مسافر، در اختیار کاربران قرار میدهد.
زبانهای موجود در برنامه

کسیمابهترین: م
کننده اپلیکیشن، به آن توجه میکنند. دردکتهای تولیرارائه برنامههای موبایل با زبانهای مختلف، از جمله مسائلی است که ش

گی مناسبی از زبانهای مختلف را در اختیار کاربراندکتی است که گستررکسیم تنها شاکسیهای اینترنتی موجود در ایران، مابین ت
قرار میدهد.

گرفتهری، انگلیسی، ازبک، ارمنی، فرانسوی و اسپانیایی نیز در اختیار کاربران قرارکسیم عالوه بر فارسی، امکان انتخاب زبان آذادر م
ی زبان در ایران، دارای اهمیت است.راست. موضوعی که برای مسافران خارجی و کاربران ارمنی و آذ

یرنتیجه گی
کسیاگاهی تآکسیهای آنالین ارائه میدهند، حال میتوانیم با اپس از بررسی و مقایسه آیتمهای مهم در زمینه خدماتی که ت

کسیم توانسته در مواردهایاکسی آنالین ماآنالین مد نظر خود را انتخاب کنیم. طبق مقایسه انجام گرفته شاهد بودید که ت
کسی آنالین باشد.ای عنوان بهترین را کسب کند و طبیعتا میتواند یکی از انتخاب شما برای استفاده از تربیشت
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