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 چكيده
طور تاص در ونو  و بههمواره در حال تغییر سااتاار حووی  نانایم ملا ه هنااندر در ننحم حم  نوینهای امروزه فناوری

 هاشرتمثیر این موضوع یرار گرفاه اسمر اونو  نیز وضحیم حووی  رانندگان تحم تدهنده تدمات هوشمند حم ارائه هایشارتم

اما در مواب  برت   ؛ونو  ندارندو بیش از این نوشاا  در حم  واساا ه میان رانندگان و تاربران منااافر هناااند ناارفاته  اندمدع 

اندر هدف این مواله تحیین ونو  را بین شارتم و تاربر مناافر داننااه و شارتم و راننده را مشامول راب ه اسالدام  دانناهحم 

 اننده با شرتم پرداتاه شده اسم ورو در ابادا به چگونگ  تیفیم راب ه رمذتور بوده و ازاین هایشرتموضحیم حووی  راننده در 

نیف  تو-بر این راب ه حاتم باشادر نوشاار حاضر به رو  تح ی   تواندم ایم ته چه یواعد حووی  ساس  به این موضاوع پرداتاه

اما  ؛اسم یادیز یایمنافم و مزا یمذتور دارا هایشرتموتار آنکه مدل تنب رغم امر هناند ع  نیا انگریب جینااانجام شده اسمر 

رانندگان در این مدل ر اساام شااده اهآنها م ابوم نداشاااه و سااخب اتا ال در از بلش  در برت  ساانا  از یواعد حووی  با بحضاا

های یانون  محروم شده و همچنین فاید هرگونه راب ه از هرگونه حمایم اند ووتار در وضاحیم مخهم و ناماناسخ  یرار گرفاهتناب

  را نوع هاشرتم نیعم کرد رانندگان در ا م،یوضح نیا  سامانده یفرانناه در راساا  نظام حووی درهنااناساالدام  با شارتم 

 تواننم عم کرد رانندگان را  رانیا  یرار داده اساامر در نظام حووی ی ترده و رانندگان را تارگر مورد شااناسااا  ت و  حووی میتخح

 راندگرفاهیرار  ی شناسامورد  فرماشیتوعنوان رانندگان به ،رونیازا ؛ترد  ت و  حووی میتخح
 

 ریحووق تکنولوژتخحیم حووی ،  ونو ،حم  هایشرتمونو  هوشمند، ، حم رانندگان حووی وضحیم  :کليدی واژگان
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 مقدمه -1
با ظهور انو اب ناانحا  چهارم و دگرگون  ناانایم ملا ه از 

دادند و مورداساااافاده یرار م فحالیم و ابزارهای  ته  لحاظ نحوه

، ت یه این عوام  هاشاارتمهای پیرو این ویایم تغییر ساایاساام

ای از مناااائ  حووی  میان های تازهساااخاب گردیدند ته زمینه

سو و تارتنان عنوان مالکان نانایم و سارمایه از ی به هاشارتم

 به فحالیم هاشرتماشالانا  ته تحم عناوین ملا ه در  یحن 

 پردازند از سوی دیگر پدید آیدرم 

 ته در آن اسمهای نوین  انو اب نانحا  چهارم بیانگر رو 

بشری نفوذ شدیدی پیدا ترده و  ها در ابحاد ملا ه جواممفناوری

اندر با نو  یول از ایاصااااددان آلمان  ت اوس کاار گرفااه شااادهب

این دوران جدید را بدین شاارت توناایه نمود:  توانم  8شااواب

ته امروز ما در آغاز چهارمین انو اب  باشااامم بر این بااور من »

 ایهپو بر  هآغاز شد حاضر از اوای  یرناین انو اب ننحا  هنایمر 

 هاای این انو ابر از ویژگ ه اسااامانو ااب دیجیااال بناا گردیاد

ر تگرهای توچ وجود اینارنم همراه و فراگنار، ح  به توانم 

هو  مصااانوع  و یادگیری  ،اند(و نیرومنادتر)تاه ارزان شاااده

ر منحص نرفااما چهارمین انو اب ننحا ،  ررر راشاره تردماشاین  

نخوده و م اتصااال یافاه های هوشاامند و بهها و سااامانهشااینمابه 

 افزای همترتیب و  ررر تر اساامرانداز آن بناایار گناااردهچشاام

فیزیک ، دیجیاال  و بیولوژیک   هایحوزهبا یکدیگر در ها فناوری

های اسام ته انو اب ننحا  چهارم را به شک  بنیادین، از انو اب

 ر[87]«سازدم ، مافاوت ننحا  سابق

در بیشاااار سااانااریوهاای  ته  توانادم تحریه اتیر دروایم 

های اپ یکیشاان مانندهای هوشاامند در آن دتی  هناااند)عام 

ته اتنون  های تودرانخی ند یا فناوری اتومهای هوشاامدساااگاه

ی اناا   تخدی  هاهای تلصااصاا  تود به جریانهر دو در حوزه

   اسم ته ما به عخارتو مفهوم محنا این لذا ؛اند( اعمال شودشده

تصور   طور ت به اتاصااص تواهیم دادر 1انو اب نانحا  چهارم

اسااام ته  ینگاه ابزار  نوع ،وجود دارد هافناوریتاه از   عموم

 [ر82]آرامش، تنوع و رشد ما تواهند شد ش،یسخب آسا

 ینمات رهیداشاند بر زنج  وتارها ساحتناب ن،یاز ا شیتا پ»

 ، اطور سنر بهرندیآن را بر عهده بگ میتود تنارل داشاه و مالک

  طراح ی پارامارها نیها براسااااس چنها و ساااازمانتاارتااناه

 یرمامرتزیارتخاطات در جهان، شاهد شک  غ شیر با افزاشدندم 

به تنارل و   ابیدساااا یر ساااازوتارهامیوتارها هناااااز تناااب

  یوتارهااز تنب  هناندر برت یدیشاد رییدر حال تغ یوربهره
 

8 Klaus Schwab 

اند، از جم ه گوگ ، داشاه یادیز اریته در دهه گذشااه رشاد بن

را  نگرایاز شاارتا و باز یاشااخکه ،ب ان اپ ، اوبر و ارب بوک، یف

 ایپو بومنمیز  یاند و در گرد آورده یهنااه مرتز  ی رامونیپ

 [ر88]«تنندم  میالفح

ویو  و هاادف ع م حووق تنظیم روابا اشااالاااص اعم از ح

ترین این ر از جم ه حیات اسااام هاای ملا هحووی  در زمیناه

به انواع  توانم ها روابا اسااالدام  اساامر این موضااوع را زمینه

ا ی ای تود مناو ااینکه شلص یا بر ؛بندی نمودماحددی تونایم

اگر برای شااالص دیگری تار  ؛تندم تار  برای شااالص دیگری

حویو  یا حووی  و ( ممکن اسم تارناحب)آن شلص ،نمایدم 

 رباشد تصون  یا دولا 

های توسااحه و ترین عام ترین و باارز منابم اننااان  از مهم

نحوه جذب و  ،رو؛ ازایندشااوم شااناتاه  هاشاارتمپیشاارفم 

ته دارای  های شااارتام ای داردراهمیام ویژه آنهاابرداری بهره

 ودتدمات ت ارائهرای ب هاپ افرمدیجیاال  هناند و از  وتارتنب

دسااایاب  به اهداف برای  ،تنندم اسااافاده  تنندگانمصاارفبه 

در نوع اول افرادی ته  مندندرزتویش باه دو نوع نیروی تاار نیاا

  همچون وظایفدارای توانای  بوده و شرتم و اداره مدریم حوزه 

نوع دوم ر هنااااند دارعهده انجاام امور مال ، اداری و اجرای  را

 وراب ه شااغ   رساام   آنهاتمای   ندارند با  هاشاارتمافرادی ته 

در ساتاار حووی  و فن  پ افرم  روازاینماحارف  داشااه باشند و 

 رتنندم  بین پیش ایویژهجایگاه  آنهاتود برای 

 هایشرتمرانندگان حووی  وضاحیم  اتیرادر همین راسااا 

ونو  موضاوع بح  بنیاری از دهنده تدمات هوشامند حم ارائه

اپ یکیشاان  ته  مذتور با عرضااه هایشاارتممحاف  بوده اساامر 

 ،دنمایم منااافر را به رانندگان ماصاا  تاربران نااورت آن این به

ته ساااخب  اندنمودهونو  را ارائه ساااخک  جدید از تدمات حم 

ر این تدمات با ه اساامگیری در این ناانحم شاادتغییر چشاام

ای در سااارتاسااار جهان همراه بوده ته از الحادهاسااااوخاال فوق

تر ارزان -2به دو عام  اشاااره ترد:  توانم ترین ع   این امر مهم

ایجاد فرناااا   -8 ؛ونو  برای تاربران مناااافربودن هزینه حم 

از طریق  بیشااار جهم تنااب درآمددارای ناا احیم، برای افراد 

تردیدی  )شاااغ  دوم(رهاشااارتمعنوان راننده در این فحالیم به

ونو   منافم بنااایاری برای وجود نادارد ته چنین تدمات حم 

واضح اسم ته اسافاده  تام ا؛ اما در عین حال هنااندجامحه دارا 

جاد اتا ال ای دلی  موجه  برای تواندنم هاای جدید از فنااوری

 موضوعات حووی  باشدر تصوصملا ه به هایعرنهدر 

1 Fourth Industrial Revolution - FIR 
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رانندگان حووی   راب اه باا وضاااحیمدر  تاام اااین م  اب 

یاب  مشاهده ونو  دهنده تدمات هوشمند حم ارائه هایشارتم

های حووی  تشااورها ال در اغ ب نظامواساامر این ساا و بررساا 

ه مشمول روابا فرما هناند؟ یا آنکتویش آنهاته آیا  اسمم رت 

ته  این اسم یاب  توجه منئ ه ؟شاوندم تارفرمای  ت و  -تارگر

 تجارتمانند  ملا ه هایحوزهنوین در های اساااافاده از فناوری

سااااتاارها و محصاااولات جدیدی وجود آمدن اگرچاه ساااخب ب

ر د اندشدهته از سابق وضم   یوانین دشونم اما موجب  ،شوندم 

چالش جدی ته در این راب ه م رت  ردحاتم نخاشااا آنهاراب ه با 

عدم پوشاش تام  و مناسب ساتاارها و محصولات جدید  ،اسام

وجود اساام و همین امر سااخب بتوسااا یوانین و موررات سااابق 

 هایحوزهدر روابا اشااالاص با یکدیگر در  هاای اتا االآمادن 

 ملا ه شده اسمر

 رانندگان بای در این مواله به تح ی  وضاااحیم حووی  راب ه

ونو  با دهناده تادماات هوشااامناد حم ارائاه هاایشااارتام

دسم آمده از یوانین و موررات عام تمام  اط اعات ب درنظرگرفان

و اتاصاانا ، مفاد یرارداد بین راننده و شرتم، شرایا و یوانین 

ه ر بپرداتاه تواهد شددات   شارتم و نحوه عم کرد اپ یکیشن 

 جنخه تاربردی نظری، بر جنخهاوهجهم آنکه تح ی  ارائه شااده ع 

 دو شرتم برجناه ناورت موردی به م الحهنیز داشااه باشاد به

 حووی  وضاااحیاام ،ر در بلش اولشاااودپرداتاااه م این حوزه 

)اوبر( ونو دهنده تدمات هوشمند حم ارائه هایشرتمرانندگان 

فرانناااه بررسااا  تواهد شاااد و در بلش دوم  ر نظام حووی د

دهنده تدمات هوشمند ارائه هایشرتم رانندگانحووی  وضحیم 

وتح ی  یرار ایران مورد تجزیهنظام حووی  در  )اساان (ونو حم 

 تواهد گرفمر
 

 نظام حقوقی فرانسه -5
ونو  اسم دهنده تدمات هوشمند حم اوبر ی  شرتم ارائه

ی هاته با اسااافاده از اپ یکیشاان ت فن همراه)یا سااایر دساااگاه

پردازدر اپ یکیشن اوبر این ( تود به ارائه تدمات م هوشمند دیگر

ته تاربران مناافر درتواسم سفر تود را  تندم امکان را فراهم 

ور طبه ،پ  از آنکه توسااا اپ یکیشاان مورد پرداز  یرار گرفم

تودتار و هوشمند برای راننده اوبر ته در نزدیکارین مح  ننخم 

ده را از مویحیم مکان  تود باه او یرار دارد ارساااال نمایند و رانن

م  م سااازندر سااس  راننده اوبر ته درتواساام ساافر را پذیرفاه 
 

6 Labour Code 

 شوندرنیز شناتاه م « Employeeتارمند / »تحم عنوان   4

4 Self-Employed 

ه و تاربر منافر را به اسم به سمم مکان تحیین شده حرتم ترد

طور تودتار و رساااندر اپ یکیشاان مذتور بهم  نظرموصااد مورد

، منافم و تندم هوشامند منیر ناوبری را برای راننده مشلص 

ونو  را برای و پرداتم هزینه حم  نمایدم ترایاه را محاساااخه 

 ردهدم تاربر منافر تنهی  ترده و انجام 

در این بلش ابادا توضااایح ملاصاااری در راب ه با مفاهیم و 

پرداتاه تواهد حووق تار  حوزهساتاار حووی  تشور فراننه در 

نظام وضااحیم حووی  رانندگان شاارتم اوبر در شااد و سااس  

 موردبررس  یرار تواهد گرفمر  حووی  فراننه

 حقوق کار -5-1

 رتخا،م نییوان ریو ساااا 6فرانناااه یانون تار  در نظام حووی

 آنها یرا برا  ازاتیحاتم بوده و اما 4«تارگران» هینناااخم به ت 

و   ویاز اشلاص اعم از حو  برت ،روازایننموده اسمر  بین پیش

تود را بااا اساااافاااده از  وتااارتناااب دهناادم  حیترج  حووی

 گرتار ن،یطخق یوان آنهاچراته  ؛ندینما ارهاد 7 4«هاافرمااتویش»

 دگیرننم یرار  حوزه تار  ایحما نیمحنوب نشده و مشمول یوان

در  ر[61]هناااندب که تحم شاامول یانون تجارت و یانون مدن  

 ی فراننه اسافاده از یراردادهاتشور در  طول چند ساال گذشااه

 گیرندم یرار یانون تار موررات  تارج از پوشااش آنها نیته طرف

 نیدر اثر اساااافاده ا رایز ؛اسااام افاهی شیافزا ایفزایندهطور به

( جهم اداره تارنااااحبباه تاارفرما) یتمار هزیناه دهاایراردا

ا یراردادها ب نیاز ا گیریبهرهر الخاه شودم   ی  تحموتارتناب

عنوان آن را به  یاضاا  یته ممکن اساام  اساام ت ر روبرو نیا

امر عوایب  نییرار دهد ته ا ی مورد شناسا اسالدام یرارداد   ی

  در پ تواندم  رفرماتا یرا برا یفریو ت  مال ، حووی نیسااانگ

 ر[14]داشاه باشد

 تعریف قرارداد استخدامی -5-5

نکرده و فوا  هیرا تحر 2 یانون تار فرانناه یرارداد اسالدام

 ینموده اسم ته یراردادها انیب 12882L-در ماده موضوع را  نیا

در  هیارائه تحر ،روازاین هناندریواعد عام حووی  تابم   اسالدام

برعهده دادگاه یرار گرفاه به نوع    اسالدام یراب ه با یراردادها

 نیدر ا هادادگاه ارائه نشده اسمر   در این راب هفیاما تاتنون تحر

  را محرف  یرارداد اسااالدام دهندهتشااکی  ارتان ناارفا زمینه

 هیایدام به ارائه تحر آنهاتاه حوویادانان با اساااافاده از  انادترده

: اندگفاه  یرارداد اسالدام هیتحر در راندنموده  یرارداد اسالدام

یک  از اینام تویش فرماها « Independent Contractor/  منااو  مانکاریپ» 7

 راسم
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 یدر ازا شودم ماحهد  فرد  یاسام ته به موجب آن  ییرارداد

ظر ن و تحم ی )حویو  یا حووی (گریشلص د یپول، برا  مخ غ

 ر[18]انجام دهد یاز او تار میتخحو 

دیوان عال  تشااور فراننااه در آرای ماحددی این موضااوع را 

م رت ترده اساام ته وجود ی  راب ه اسااالدام  نه به تیفیم 

عنوان  ته اراده ابراز شاااده طرفین یرارداد بنااااگ  دارد و نه به

ب که وجود ی  یرارداد  ؛انادتردهطرفین برای یرارداد تود تحیین 

 اسااالدام  بناااگ  به شاارایا و اوضاااع و احوال وایح  دارد ته

 ر بنااابراین[11]دهناادم تاارگران در آن فحاالیام تود را انجااام 

 نیته در یرارداد توسا طرف یمحدود به موارد هادادگاه مین اح

 یراب هاآن یته از سو  از عنوان نظرنرفشاده نخوده و  بین پیش

به موارد مورد   دگیمناائول رساا هادادگاهشااده،  نیییرارداد تح

 ؛هنااند دیراردا  حووی میماه صیو تشال نیطرف انیاتا اف م

، باشد اسالدام یرارداد  ن،یطرف انیته یرارداد م  تدر نور رایز

 میوضاااح نیآن یرارداد تاابم یاانون تار تواهد بود و تارگر در ا

ده ش بین پیش یو یمذتور برا ته در یانون اسام ی ایمزا یدارا

 اسالدام یرارداد مذتور، یرارداد   حنینورت  نیا ریاسامر در غ

 یانون یایزانشده و مشمول م  نخاشاد، شالص مذتور تارگر ت و

 تار نلواهد بودر

 ارکان قرارداد استخدامی -5-3

در حووق فراننااه وجود   یرارداد اسااالدام  ی تحوق یبرا

 -8 ؛تارفرمااز  گرتار  حووی میتخح -2 سااه رتن ضاارورت دارد:

از  ر[16]رمزد انجام تا -1 ؛ردیانجام گ توسا تارگر دیبا ی تهتار

م تخحی ،دشوم  افمی  در هر توافو انولاً آتر رتنته دو  ی آنجا

ها افرمتویشاز  گرانتارسخب تمایز اسام ته  رتن تنها  حووی 

 ر  [17]گردندم 

 فرمااز کار گرکار یحقوق تيتبع -5-3-1

را  فرماااتویش فرد ،یااانون تااار فرانناااه L8221-6-1ماااده 

 اراو منحص یتار ایته شرا یهر فرد: »تندم  هیتحر ساانبدین

  منحود تارناااحبته آن را با  یدر یرارداد ایتوسااا تود  

 «رشودم فرض  فرماتویش  یمشلص شده باشد،  تندم 

مورر  L8221-6ده در بند اول ما نیتار فرانناااه همچن یانون

تادمات  دهنادهارائاهعنوان تاه باه  ویاشااالااص حو ،داردم 

ر ته د شااودم فرض  آنها، ننااخم به اندشاادهثخم  ی فرماتویش

  ارتخاط حووی یدارا شیتو تارناحبتود با  هایفحالیم یاجرا

فرض م رت  ،حال نیر با اناندین اسالدام یرارداد   ی قیاز طر

 گذاریانوندر بند دوم همان ماده مذتور  رایز ؛شاده یاب  رد اسم

ثابم   ممکن اسم هنگام اساالدام وجود یرارداد  دارد ممورر 

را تحم   ثخم نام شااده، تدمات فرماتویششااود ته همان فرد 

راب ه   یرا در  اهآنتود ارائه دهد ته  تارنااااحببه    یشااارا

را  رانگتار ته  عام  ترینان   نیبنابرا یرار دهدر  حووی میتخح

 ر [12]اسم  حووی میتخح ،سازدم  زیها مامافرماتویشاز 

رویه یضاای  نوش اسااسا  در روشان ساتان مفهوم تخحیم 

 2994ر سال تشاور فراننااه د  عال وانیدحووی  داشااه اسامر 

هنگام  تخحیم  اع ام ترد، رأی می اادی برای نلنااااین باار در 

ی  تحم ایادار تارفرماانجام تارها  حووی  وجود تواهد داشم ته

 ؛هادساااورالحم و  هادساااور(ناادور 2ته یدرت  نااورت گیرد

 تارگران ( توبیخ1 ؛ ومحول شاااده هیوظاا ینظاارت بر اجرا(8

 هکجانخیطور ته تارفرما به هنگامباشاادر همچنین را دارا مال ه 

 وضاااحیاام نیتااار در ا ،تناادم  نییتااار را تح یاجرا ایشااارا

و  14]باشااد  حووی میاز تخح ایاماره تواندم شااده   سااازمانده

 ر[68

ها باید در انجام تار تود مناااو  باشندر فرماتویشبنابراین، 

طور مناااو  و بدون دریافم دساااورات یا وظایه تود را به آنها

ر با توجه به م الب بیان شاااده دهندم انجام  هاادسااااورالحما 

عواما  ت یدی ته جهم تشااالیص وجود راب ه  :گفام توانم 

از:  عخااارتنااد هناااانااد، هااادادگاااهتخحیاام حووی  مورد توجااه 

 هاآنباید  گراع ام شده از سوی تارفرما ته تار هایدساورالحم (2

و  ؛از ساااوی تارفرما گرنظارت بر عم کرد تار(8 ؛را رعاایم نماید

از سوی تارفرمار ع اوه بر این موارد،  مال هگران برتورد با تار(1

ا ت دهندم عوام  دیگری نیز هنااااند ته به دادگاه این امکان را 

مانند سااااعات تاری  ؛نمایند احرازوجود راب ه تخحیم حووی  را 

ی هادادگاهشایان ذتر اسم ر آنهاافراد و مح  تار و تجهیزات تار 

عوام  اساااافاده  از ایمجموعهتویش از  هایارزیاب فرانناااه در 

اسای  شن نینمر تنندهتحیینو وجود ی  عام  تاف  یا  تنندم 

عنوان ی  تارگر از طریق نااادور حکم دادگاه به فرماتویشی  

ته دادگاه باید ادعای تخحیم حووی   ترتیباینبه رگیردم نورت 

را بررساا  و احراز ترده و در این راب ه  تارناااحباز  فرماتویش

فرد  عهدهماایادر باار اثخات وجود تخحیم حووی  برحکم ناااادر ن

 ر [66]اسم فرماتویش

 رديانجام گ توسط کارگر دیبا کهی کار -5-3-5

 یتار از ساااو  ی دنیتدارک د  یرارداد اساااالدام یمخنا

  هنگام میفحال  یانجام آن توسااا تارگر اساامر  یبرا تارفرما

ته هدف آن تنب درآمد باشدر نه در یانون  شاودم   شاغ  ت و

ه اما از تار ارائه نشد  فیتحر ی  تشور فراننهیضا هیتار و نه در رو

  لا فم شکالبه ا تواندم ته تار  اسم شده رفاهیپذ  طور ت به

 یهنر ،ی(، فکریدی) (، دسااا )مو ح گهگاه هایفحالیممانند 

 ر[12]باشد  ورزش  و حا
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 کارمزد انجام  -5-3-3

به تارگر   حنی اسم؛یرارداد محوض   ی ، یرارداد اساالدام

وعده مزد داده شود و پ  از انجام آن، مزد به  دیانجام تار با یبرا

 یضرور  دساامزد در یرارداد اساالدام نییاو پرداتم گرددر تح

اشاااخاه گرفاه نشااود، اما  رتواهانهیت ایاساام تا با تار داوط خانه 

 یبرا تنندهنییتح اریمح  ی مزدو پرداتم دساااا نیینااارف تح

پرداتم  ،ی یضا هیو رو نمین  اسالدام ییراردادها ی شاناساا

  یرارداد اسااالدام  ی جادیتود جهم ا یدسااامزد را به تود

و ضااوابا پرداتم  ایحال، شاارا نیا بار[61و  19]داندنم   تاف

تم    احراز وجود یرارداد اسالدام یممکن اسام به دادگاه برا

 ایامارهروزانه  یعنوان مثال، دسااامزد ثابم و برنامه تارر بهدینما

 ر  [62]هناند  بر وجود یرارداد اسالدام

 هایشععرکتراننعدگان در برابر  یحقوق تيعوضععع -5-0

 ونقلدهنده خدمات هوشمند حملارائه

 ایمورره، می ادی 8181تا ساااال  در نظاام حووی  فرانناااه

یالب در راب ه با وضااحیم حووی  رانندگان  ته در اتاصاااناا  

شده ن بین پیش ،تنندم فحالیم  ونو حم هوشمند  هایسامانه

اساااس یواعد عام حووی  و مفاد بررانندگان وضااحیم  روازاین ربود

ه ت گردیدم یراردادی ته با شاارتم منحود ترده بودند مشاالص 

در سال سرانجام ر شادندم ت و   فرماتویشموجب آن رانندگان 

طور به رأی می ادی دیوان عال  تشااور فراننااه با ناادور  8181

 را مشلص نمودر رانندگان  حووی میوضحاتاصان  

در تحیین  رأیبااا توجااه بااه نوش و اهمیاام فراوان  تااه این 

دهنده تدمات ارائه هایشااارتموضاااحیم حووی  رانندگان در 

با  پروندهاین در ادامه به بررساا  ، داراساامونو  هوشاامند حم 

ارائه شاااد تواهیم  پیشااایندر مخح  توجه به توضااایحات  ته 

 پرداتمر

 دادگاه کار -5-0-1

می ادی، ی  راننده اوبر دعوای  را  8127در ماه ژوئن ساااال 

زیرا حناب تاری او از سوی شرتم  ؛ع یه شرتم اوبر م رت ترد

غیرفحاال شاااده بودر رانناده از دادگااه تار تواضاااا ترد تا روابا 

عنوان یرارداد اساااالدام  یراردادی وی را باا این شااارتام باه

از رسااایدگ  به پرونده اماناع « دادگاه تار»بنادی نماایدر طخواه

ید انااادر نم رأی مورد این پرونده  در تواندنم ورزید و بیان ترد 

 رنینمو تارفرما  گرزیرا طرفین آن تار
 

9 Are you still there? 

21 Court of Cassation 

22 Take It Easy 

 پاریس تجدیدنظردادگاه  -5-0-5

دادگاه تجدیدنظر پاری  رساایدگ  به پرونده فوق را پذیرفاه 

ترتیب برای آن اینبه رأی می ادی  8129ژانویاه ساااال  21و در 

 وجود نادر نمود: راب ه اسالدام  میان راننده اوبر و شرتم اوبر

بین شااارتم و راننده  حووی داردر به گفاه دادگاه، راب ه تخحیم 

دساورات اوبر برای انجام وظایفش راننده  تهچرا ؛یاب  احراز اسم

ر دادگاه تجدیدنظر بلصااوص این موضااوع را بیان تندم را دنخال 

مشااری ثابم و مشاالص  را برای تود  تواندنم نمود ته راننده 

ها را تحیین ییمم تواندنم ع اوه بر این  ایجااد و جاذب نمااید و

نظارت  هاآنتندر همچنین راننده نیز مدع  شاااد ته اوبر بر تار 

های پ  از سه بار رد و عدم پذیر  درتواسم هاآن، زیرا تندم 

آیا »گوید: تردند ته م سواری سروی  اوبر، پیام  را دریافم م 

 ر9«هنوز آنجا هنا ؟

می ادی با درتواساام تجدیدنظر  8129این پرونده در سااال 

 شرتم اوبر به دیوان عال  رسیدر

 دیوان عالی -5-0-3

می ادی حکم  8181مارس سااال  6فراننااه در  21دیوان عال 

ر به موجب این حکم [64]دادگااه تجادیدنظر پاری  را تائید ترد

از شااارتام اوبر فحالیم  حووی  رانناده اوبر تحام نوع  تخحیام

عنوان یرارداد و روابا یراردادی او با این شااارتم باید به تندم 

بندی گرددر همچنین راننده اوبر نیز باید به طخوه« اساااالدام »

درنظرگرفاه شودر از آنجا ته دیوان « گرتار»، «فرماتویش»جای 

ز ا تواندنم ترین دادگاه تجدیدنظر اسااام، اوبر دیگر عاال ، عال 

 واه  نمایدراین تصمیم تجدیدنظرت

 حووی  دومین تصمیم در نوع تود در مورد وضحیم حکماین 

نیز می ادی  8122در نوامخر ساااال  راسااام هااپ افرمتاارتناان 

عنوان به  22«آساااان بگیر»راننادگان دوچرته پ افرم تحوی  غذا 

 ر  [82]اندگرفاه مورد شناسای  یرار گرتار

 اوبر اظهاردیوان در یادداشام توضیح  تود ننخم به پرونده 

یا  28«فرمای تویش»تحام یا  یرارداد  توانادم داشااام: تاار 

فرمای  به افراد این امکان را انجام شااودر تویش 21«اسااالدام »

)ییمم( و نرخ و ته مشاااریان تود را ایجاد و جذب تنند دهدم 

شرایا و موررات تود را تحیین نمایند تا تدمات تود را براساس 

ه بهرهای  ب از چنین آزادی گرته ی  تار حالدر ؛ارائه دهند آنها

، [14]ته پیشار به آن اشاره شد رویه یضای  فراننه ا توجهباسمر 

28 Self-Employment 

21 Employment 
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میان  نایجاه گرفام توانم   یا  یرارداد اساااالاداموجود از 

 ؛شااده اساام بین پیشراب ه تخحیم حووی   یرارداد، طرفین آن

  یتحم ایادار تارفرما از سوی تارگر، انجام تارهاته  ترتیباینبه

، هادساااورالحم ته یدرت ناادور دساااورها و  گیردم نااورت 

مال ه را دارا  افراد خیتوب محول شااده و هیوظا ینظارت بر اجرا

ه بحووی  میان طرفین تخحیم راب ه ع اوه بر این، وجود  اسااامر

یا عنوان یرارداد بناگ  ندارد، ب که به  آنهاشاده توسا اراده بیان

 رشودم ته تحم آن تار انجام بناگ  دارد وایح  شرایا 

توجه  به این تحریه سنا  از طور یاب دیوان عال  فراننه به

ین ارو همین از  رراب ه اسالدام  در پرونده اوبر پایخند بوده اسم

تاه راننده بر روی پ افرم  هنگاام » تنادم موضاااوع را م رت 

ده و بین رانن حووی  تخحیم ، راب هشاااودم دیجیاال اوبر آن این 

عنوان یاا  شااارتام وجود داردر بر این اسااااس، رانناده ناه باه

 ر«دهدم تادمات ارائه  گرعنوان یا  تاارفرماا ب کاه باهتویش

ید گودیوان م  ،شد نیز به این موضوع اشاره طور ته پیشاارهمان

ان تودش :فرما باید یادر به انجام سه تار باشندته اشلاص تویش

و  ؛تنندها را تحیین ییمم(8؛ نمایندن تود را مدیریم مشاااریا(2

ر اوبر ناوانناام این سااه نمایندنحوه اجرای ی  تار را انالاب (1

فرما تویش آنهامحیاار را نناااخام باه راننادگان رعایم نماید تا 

شااوندر در هر حال، دیوان عال  فراننااه موارد ذی  را  محنااوب

 توانم  آنها  ت و  ترده اساام ته با اسااافاده از عوام عنوان به

 :میان راننده و شرتم اوبر را احراز ترد حووی  راب ه تخحیم

ونو  پیوساااه اساام ته ( راننده به ی  سااازمان تدمات حم 2

توساا اوبر ایجاد و مدیریم شااده اسمر در این چارچوب و  تام اً

و جذب نماید، توانناام مشاااریان تود را ایجاد یالب، راننده نم 

ونو  آزادانه نرخ تود را تنظیم و شاارایا و موررات تدمات حم 

 تود را تحیین تندر

 و گرددم ( منایرها از مخدأ تا موصاد سفر توسا اوبر مشلص 8

را نسذیرد، ترایه سااافر تغییر  هاآنو اگر  شاااودم  ارائهبه راننده 

به  ر نیزع اوه بر منایر سافر، هزینه سف دیگرعخارتبهتواهد ترد 

 رشودم راننده تحمی  

تصمیم به پذیر  یا رد  ،تواننام بر اسااس موصد( راننده نم 1

درتواساام سااواری بگیرد زیرا اوبر فوا پ  از یخول درتواساام 

موصااد برای  دیگرعخارتبهترد؛ سااواری موصااد را مشاالص م 

 ته راننده شودم راننده ناشاناتاه اسام و بدین وسی ه مشلص 

 زادانه منیری را ته برای او مناسب اسم انالاب تندرآ تواندنم 

های سواری را رد ترده و اگر راننده بیش از ساه بار درتواسم (6

بندی امایاز بدی تنااب تند، راننده نسذیرد و ع اوه بر آن در رتخه

ممکن اسام دساارس  به حناب تاربری تود را مویاًا یا دائم از 

 دسم بدهدر

رساا  به حناااب تاربری راننده را مناادود دسااا تواندم ( اوبر 4

ا  زیاد بوده یا در نااورت  ته تحداد لغو ساافرهای پذیرفاه ؛تند

طورت   سااز از او گزار  شده باشدر بهرفاار مشاکوک و مشاک 

اوبر یااادر اسااام راننااده را بااا محاادود تردن یااا بااا ج وگیری از 

 مایدرن تنخیه مویم یا دائم (دسارس  او به پ افرم دیجیاال )

 هداشایافاه مشارتم ونو  سازمان( راننده در ی  سروی  حم 4

ترده  جانخه شااارایا و موررات آن را تحریهطور یا تاه اوبر باه

ز ا راننده تحم شرایا و موررات تحیین شده دیگرعخارتبه؛ اسام

 ام ات، پ افرم  ته پیوسااااه پ افرم دیجیاال ایناوبر به ساااوی 

 ده  شده اسمرمانتوسا اوبر تنظیم و ساز

یان م حووی  وجود راب ه تخحیم وام این ع ت یهترتیب، اینبه

شااارتام اوبر و رانناده را در هنگام اتصاااال به پ افرم دیجیاال 

فرمای  راننده نیز وضااحیم تویش ؛تنندم توناایه و مشاالص 

عنوان  ساااتاگ  و غیروایح  اساامر این وایحیم ته راننده  ناارفا

ر از نظفرم نیناام و این عدم اتصااال، ناارفم زم به اتصااال به پ ا

ای یرار مدت زمان آن، راننده را در محرض هیچ مجازات و جریمه

 ،حووی  هنگام توناایه و مشاالص تردن راب ه تخحیم، دهدنم 

اگرچه راننده م زم به  ،دیگرعخاارتباه؛ گیردنم مورد توجاه یرار 

اب انالاتصاااال باه پ افرم دیجیاال نینااام و در نایجه یادر به 

روزهای تاری و سااعات تاری اسم، اما این موضوع سخب از بین 

 گرددراو نم  حووی  رفان راب ه اسالدام  و تخحیم

 دادگاه»گردیمر اتنون در این پروناده دوباره به تانه اول برم 

منئول این پرونده اسمر دادگاه مذتور این تصمیم را تواهد  «تار

گرفم ته آیا راننده ساابق براسااس حکم  ته ناادر شاده اسم 

ساااایر رانندگان اوبر  یا تیر؟ نماید دریافم تواندم غرامام مال  

دیوان عال  برای موارد تاص تود اساااافاده  رأیتوانند از نیز م 

 رتنند

ا، تحدادی آر اوبر سابوا رانندگان حووی  در ارتخاط با وضاحیم

، [89]، سااوئی [11]فوق در تشااورهای انگ ناااان رأیمشااابه 

 و ررر نادر شده اسمر [84]اسسانیا
 

 نظام حقوقی ایران -3

ن عنوانام و عضااویم فرد در اپ یکیشاان اساان  بهمراح  ثخم

ر فرد داوط ب اسااامتاربر راننده مافاوت از مراح  تاربر مناااافر 

ونو  اسان  ابادا باید وارد نفحه جهم اساافاده از ساامانه حم 

شودر در  [2]عنوان تاربر راننده اسن نام بهملاص ماواضیان ثخم

این نافحه با وارد نمودن شماره ت فن همراه، مشلص تردن نوع 

را  نام مودمات ثخم تواندم وسای ه نو یه، اسااان و جننیم، وی 
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ام آمادگ  جهم همکاری تندر پ  از انجاام نمااید و به نوع  اع 

آن تارشناسان شرتم اسن  با فرد داوط ب تماس گرفاه تا نحوه 

نام را به او توضااایح دهندر وی باید با همراه داشاااان اداماه ثخم

به یک  از دفاتر محرف  شااده از سااوی شاارتم  26ناممدارک ثخم

سن  ا نام تود را با انحواد ی  یرارداد بین او و شرتمرفاه تا ثخم

نام، فرد باید دیگر اط اعات شاالصاا  تکمی  نمایدر در طول ثخم

تود را وارد نماید، ازجم ه جزئیات حنااااب/تارت بانک  ته برای 

و  از حناب ونای تدمات حم های تودتار درون برنامهپرداتم

یرارداد »ر او با امضا شودم اساافاده آن اسان  به حنااب راننده 

ته یراردادی از پیش آماده « وگان اسااان نام رانندگان در ناثخم

شرایا و یوانین ت   اسن  ته درسایم آمده ، ع اوه بر اسمشده 

در مواب  اسن  نیز  رپذیردم  نیز را 24ایگانه 24اسام، تحهدات 

 رگیردم را برعهده  24تحهد 8در یرارداد 

را ذتر این نکاه لازم اسام ته اساان  محیارها و شرایا ورود 

ته باید در زمان درتواسااام برای عنوان  تنادم تحیین و بیاان 

راننده اسن  رعایم شوند و رانندگان آن را دارا باشندر این موارد، 

گواهینامه رانندگ ، تارت  27بنااه به حدود اتایار یانون ، شام 

نااماه و محااینه فن  در زمان تنظیم یرارداد و ت یه تودرو، بیماه

ظهر تارت م  ، برگ سخز تودرو، ان  نافحات شناسنامه، رو و 

روز از  8فیش ت فن ثابم، رساااید گواه  عدم ساااون پیشاااینه تا 

امضاای یرارداد و ان  گواه  عدم اعایاد و ان  گواه  عدم سون 

هفاه از تاریخ تنظیم یرارداد و موارد مشااابه اساامر  1پیشااینه تا 

یم ع اوه بر این، اسان  موررات رفااری و ات ای ، ظاهری و وضح

ت   وساای ه نو یه)براساااس نوع تدمات اساان (، دسااارساا  به 

اپ یکیشن اسن  و دلای  اتراج از اپ یکیشن اسن  و موارد مشابه 

ر دارا بودن و رعایم این شرایا و دیگر تندم را نیز تحیین و بیان 

موررات در حین انجاام فحاالیام تحم عنوان راننده اسااان  نیز 

ایدام به  تواندم شاارتم  ضااروری اساام؛ درنااورت عدم رعایم،

مندودسازی حناب تاربری نموده و همچنین یرارداد را با راننده 

 فنخ و حا  به مراجم یضای  مراجحه نمایدر

پ  از دریافم ساعات  آموز  و توضیحات، به فرد  ،در نهایم

نام تاربری و رمز عخور برای وارد شااادن به اپ یکیشااان اسااان  
 

به مراه تس  شاناسانامه، ساند تودرو هتارت م   و شاناسانامه راننده به  26

محاخر تودرو، یخض ت فن، آب یاا برق محاا   همراه محااینااه فن ، بیماه ناامااه

 سکونم راننده، گواهینامه و ی  ی حه عک ، برگ گواه  عدم سون پیشینهر

تودداری  هاآنباه دلی  تحداد زیاد این تحهدات و حجم م الخشاااان از درج  24

 رشود م

به محض اط اع، ننخم  گردد شرتم ماحهد م -4-2تحهدات شرتم:  -4» 24

شااارتم ماحهد  -4-8افزار ایدام نمایدر احامال  نرم یها به رفم عیوب و تراب

توانند از موجب آن رانندگان م ته به  گرددم راننادگاان اع اا 

ونو  را بسذیرند و اسن  نیز طریق اپ یکیشن اسن  تدمات حم 

پذیرد ته منافران را به رانندگان اسن  اتاصاص دهدر راننده م 

ونو  از طریق اپ یکیشااان تنهاا زمان  یادر به ارائه تدمات حم 

ه ن شداسن  تواهد بود ته یرارداد را یخول نموده و وارد اپ یکیش

 باشدر

ته محی    اسمدهنده تدمات  ارائه انرفاسن  مدع  اسم 

تا  تندم را در یاالاب یا  اپ یکیشااان ت فن هوشااامند فراهم 

رانندگان و مناااافران جهم توافق بر انجام ی  سااافر با یکدیگر 

ارتخاط پیدا نمایندر در نایجه ننخم به یراردادی ته بین منافر و 

، اسااان  جز طرفین یرارداد شاااودم راننده در این زمینه منحود 

؛ اما با بررس  وضحیم روابا طرفین این منئ ه مورد تائید نینام

موضااوع  ته ادعای اساان  را دچار تدشااه  ر[81]گیردنم یرار 

ر اساامتیفیم راب ه حووی  شاارتم اساان  و راننده  ،نمایدم 

اگرچاه شااارتام اسااان  در یراردادهای  ته با رانندگان منحود 

م از برداری مویحق اسااافاده و بهره»، موضااوع یرارداد را تندم 

به مدت یرارداد حاضاار و م ابق  22افزار شاارتم به نام اساان نرم

اما اغ ب شااواهد دیگر ته در  ؛تندم م رت « شاارایا یراردادی

تننده عنوان و راب اه شااارتم اسااان  با راننده وجود دارد بیان

ع  آن اساامر موضااوع  فراتر از وضااحیا  اساام ته اساان  مد

موضااوع  ته باید به آن توجه شااود این اساام ته شاارتم بیان 

گونه راب ه اساالدام  و تاری مشمول هیچ آنهادارد راننده با م 

گر انجام سفر برای تنهی  نارفایانون تار ندارد و آنان)شارتم( 

اما از مواد یرارداد شاارتم با راننده، سااایر  ؛تاربر منااافر هناااند

ایا و یوانین شرتم و همچنین تیفیم روابا موررات ازجم ه شر

فراتر از چیزی  ،شااودم شاارتم و راننده موضااوع  ته فهمیده 

به توضیح  بلشته شرتم مدع  آن اسمر در ادامه همین اسم 

 این موضوع تواهیم پرداتمر

 ماهيت قرارداد شرکت با راننده  -3-1

یرارداد شرتم با رانندگان،  8در ماده  براسااس ادعای اسان 

افزار برداری مویم از نرمحق اساااافاده و بهره»موضاااوع یرارداد 

به مدت یرارداد حاضاار و م ابق با شاارایا  شاارتم به نام اساان 

افزار را به رانندگان از نرم لازم به منظور اساااافاده یهاات یاه آموز  گردد م

 «رایگان انجام دهدر

نااورت ماحدد در شاارایا و یوانین ت   موجود در سااایم و این موارد به 27

 با رانندگان آمده اسمریرارداد 

18 Snapp  
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از اپ یکیشااان  تواندم اسااامر در این یرارداد راننده « یراردادی

ا اجازه ته مال  آن نینم و فو درحال؛ برداری تنداسان  بهره

مذتور  یادعادر همین راسااااا بر پایه  اساااافااده از آن را داردر

 61یرارداد موجاد حق انافااع)ماده   یرارداد را نوع نیا میتوان م

در حق انافاع نیز منافم  ر[22] [21] میینما  ( ت و29 یانون مدن

ه ر حق انافاع بینمبرداری داشاه و مال  منفحم نحق بهره نرفا

 ر بهاسممحن  تاص شام : عمری، ریخ  و سکن  و حخ  م  ق 

ریخ  حق انافاع  اساام ته از طرف مال  »قرم:  68موجب ماده 

شالص منافم به ساخب آنکه  ر«دگردم برای مدت محین  بریرار 

منافم را به شاالص دیگری اجاره  تواندنم  ،مال  منافم نیناام

باید مال  منافم باشاادر در اغ ب  موجرچراته در عود اجاره،  ؛دهد

اما با  ،احکام، یرارداد حق انافاع با یرارداد اسااان  هملوان  دارد

پیمانکاری »توجه به این منااائ ه ته محاودیم موضاااوع یرارداد 

ر به توضایح بیشا« برداری از اپ یکیشانبهره»و نه  اسام« فردی

 رمپردازیم این م  ب نسرداتاه و به توضیح ادعای تویش 

طور ته پیشاااار بیان شاااد، موضاااوعات  ته در یرارداد همان

فراتر از ی   ،جانخه درج گردیده اساامتوسااا اساان  به نحو ی 

یرارداد حق انافاع بوده و با توجه به همین منائ ه تذتر این نکاه 

ضااروری اساام ته اگرچه طرفین در تحیین ماهیم یرارداد تود 

بندی انالاب شااده توسااا طخوه تواندم آزاد هناااند، اما دادگاه 

تااه عم کرد وایح  یرارداد بااا چنین طارفایان را در هنگااام 

بندی ناسازگار باشد تنار بگذاردر در همین راب ه برت  بیان طخوه

مرسوم اسم ته دو طرف در سند محام ه راب ه حووی  » اند:داشاه

اماد اع تواننم تود را تونیه تنند ول  به این تونیه همیشه 

یرا گاه آنان یادر نیناااند ته ونااه حووی  پیمان  را ته ترد، ز

ه این ت تندم اند محین تنندر گاه نیز منافم ایشااان ایاضااا بناااه

چنانکه، برای فرار از تأدیه مالیات، عود  ونااه را پوشاایده دارند،

آورند؛ بنابراین، دادرس نورت یک  از عوود محوض درم هخه را به

های اند با نورتعهده گرفاهرون  را ته بباید موصود آنان و نوع دی

موجود در یانون موایناه تند و تشالیص دهد آیا چنین نورت  

در میااان عوود محین وجود دارد یااا نااه و اگر هنااام چااه نااام 

در ادامه به توضاایح دلای  تود در راب ه با موضااوع  ر[27]«دارد؟

 یرارداد مورد بح  تواهیم پرداتمر

 شرکت عنوان قرارداد راننده با -3-5

وتح ی  حووی  عم کرد اپ یکیشن در راب ه نلنام به تجزیه

ر اولین راب ه اپ یکیشاان با راننده پردازیمم بین راننده و شاارتم 
 

موجب آن شااالص حق انافااع عخارت از حو  اسااام ته به - 61مااده » 29

از مال  ته عین آن م   دیگری اسام یا مال  تاناا  ندارد اسافاده  تواند م

ته نام تاربری و رمز عخور برای وارد شدن  شودم هنگام  بریرار 

به اپ یکیشن اسن  رانندگان از سوی شرتم اسن  به راننده داده 

ز اع ا نام تاربری و رمز عخور از سوی شرتم، ر الخاه یخ  اشودم 

راننده باید یراردادی را با اسن  امضا نمایدر عنوان این یرارداد ته 

نام یرارداد ثخم» ،در دسارس اسم [8]در ساایم رسام  اسان 

 وانتم ر م  خ  ته از این عنوان اسم« رانندگان در ناوگان اسن 

ر تنایض اسم اما با سایر با موضوع یرارداد د تام ا ،اساانخاط ترد

مواد و بناادهااای یرارداد و همچنین نحوه عم کرد اپ یکیشااان 

هماهنگ  و ساازگاری داردر به موجب اسانخاط  ته از این عنوان 

رده نام تهای اسن  ثخمترد، رانندگان در ناوگان اتومخی  توانم 

و تحم نام این شرتم به فحالیم تواهند پرداتمر در وایحیم امر 

ته تاربر منااافر یصااد درتواساام همین گونه اساامر هنگام  نیز

از تدمات  اسافاده  تواهدساواری را از اپ یکیشن اسن  دارد، م 

 هایشرتمو  دهدم را ارائه  آنهاشرتم اسن   اتند ته منحصار

ونو  ارزان ییممر های حم مانند سروی  ؛هنانددیگر فاید آن 

ی شاارتم اساان  با سااایر هااین ویژگ  یک  از بارزترین تفاوت

بنابراین ویا  ته تاربر منافر  رمشابه این حوزه اسم هایشارتم

او هیچ راننده و اتومخی   ،تندم از اپ یکیشن درتواسم سروی  

تاناا  را مدنظر نداشاااه و حا  اگر داشاااه باشااد نیز با وجود 

نناااخم به انالاب این  توانادنم هاای اپ یکیشااان محادودیام

تواهد از اتومخی   لذا او فوا م  ؛انجام دهدموضاااوعاات ایدام  

اساافاده تند ته شرتم اسن  آن را با شرایا و یوانین تود ارائه 

ر شاارتم اساان  نیز هیچ یصاادی برای محرف  راننده به تندم 

اب راننده را انال تواندنم تنها تاربر منافر چراته نه ؛منافر ندارد

ته یرارداد  دهدم ب کاه هنگاام  راننده را به او نمایش  ،نماایاد

 منحود شده اسمر تام ا

 تهدر طرف مواب  نیز اوضاااع به همین ترتیب اساامر هنگام 

تواهد تحم عنوان م  ،تندم نام رانناده در ناوگان اسااان  ثخم

ین اپ یکیشن نیز در هم رسروی  شرتم اسن  به فحالیم بسردازد

ته مشااالصاااات  از تاربر مناااافر تا هنگام راسااااا به او هیچ 

زیرا هدف او  ؛دهددرتواساام او را یخول نکرده اساام نمایش نم 

ب که او  نینااام؛بریراری ارتخااط باا تاربر تاص و مشااالصااا  

تواهد تحم سااروی  و برند اساان  ته بزرگارین اساااارتا  م 

تشااور و من وه اساام و تحداد چند می یون هوشاامند ونو  حم 

د می یون درتواسم سواری روزانه دارد فحالیم تند تا تاربر و چن

درآمد بیشاری تنب نماید؛ اسن  نیز در این منیر با او همکاری 

 «تندر
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ه ر لذا بسازدم و شرایا فحالیم او را وضم موررات  فراهم  تندم 

همین دلی  راننده برای حضور در این ناوگان لازم اسم یراردادی 

و به موجب همان یرارداد را باا شااارتام اسااانا  منحود نماید 

های  را نیز مانند شارایا و یوانین عموم  اسن  بسذیردر در مامم

این شارایا و یوانین نحوه عم کرد او توضیح داده شده اسم و او 

مه الزحپیروی نماید تا باواند حق هادسااااورالحم نیز باید از این 

 به او دهدر تندم تود را ته اسن  از حناب تود پرداتم 

ته یصاد داشااه باشیم از واژگان موجود در مچنین هنگام ه

را در محنای رایج  آنهاباید  ،یرارداد اساااانخااط تانااا  بنماییم

تودشااان تفناایر نماییم؛ یحن  محنای  از واژه را باید مدنظر یرار 

نه  باشد، تندم دهیم ته دیدگاه شالصا  در آن ننحم فحالیم 

شده گان طخق محنای ارائهر واژه ناو[1]دیدگاه ی  شلص محمول 

تحداد وسااای  »توسااا فرهنگناااان زبان و ادب فارساا  به محن  

؛ از این عخارت برداشا  ته اسم« ونو نو یه در ی  سامانه حم 

یرار داشاااان وساااای  نو یه زیرمجموعه ی  شااارتم  ،گرددم 

ونو  اساامر اشاالاص فحال در این ناانحم رانندگان را از حم 

باید یخ  از فحالیم، مورد آموز  اتاصاااانااا   آنهاآنجاای  ته 

شارتم یرار بگیرند تا نناخم به اپ یکیشاان شرتم و سایر موارد 

د های هوشمنهای ت فنضاروری)مانند چگونگ  اسافاده از یاب یم

های منایریاب( من ا گردند و افزون بر آن به دلی  و اپ یکیشان

ود راتورهای تآنکه شرتم نیز بر رفاار و ات اق رانندگان توسا اپ

نام سااایم ثخم طور ته درهمان ناارفارنااد آن این دارد، آنان را 

)= ناوگان( با هویم رانندگان زیر مجموعه راننادگان آمده اسااام

شااناسااند ته ونو  م های حم ناوگان اساان  یا دیگر سااامانه

شده تارفرمای تود فحالیم های از پیش تحیینبراسااس چارچوب

یم باید گفم عنوان یرارداد مذتور ساااخب در نها ر[26]نمایندم 

تا بویه مواد و بندهای یرارداد نیز براسااااس آن تفنااایر  گرددم 

 گردندر

به این نظرات اشااااره نمود؛  توانم مذتور در تاائید دیدگاه 

 توسااا در بح  از عنوان انالابى» برت  در این زمینه محاودند:

 ام اراده سحى طرفین، محکمه بااااه لحاااااظ احارام به ظواهر اع

عاانوان اناالاب نمایدر به  با محاواى یرارداد را م ابق تند تهمى

این ترتیب، دادرس هم به اراده طرفین احاارام گاذاشاه و اعامال 

داند و هم طاخیحم یارارداد را موافق آنان را مخانى بر نیاشان مى

در همین راساااا برت   [ر24]«یصااد طرفین تفناایر نموده اساام

ای اسم با ونه و عنوان یرارداد مجموعه»ررر اند: ابراز داشاه دیگر

تاصر همه شاروط عود باید درون این مجموعه با هم جمم شودر 

از نناااخ و حذف باید پرهیز ترد و به  در مورد تحاارض ظااهری،

اندر پ  باید تاطر داشام ته دو طرف همه آن شروط را تواساه

ی شاااروط را بر یکدیگر ای همه را جمم ترد و ساااایهباه گوناه

ای درنظرداشاامر عنوان عود و طخیحم حووی  آن راهنمای ارزنده

در این راه اسمر برای مثال، اگر دو طرف نام عم  حووی  تود را 

 ته عوضتودداری ترد نامیده باشند، باید از تفنیری « محاوضه»

ر همچنین، تناادم و محوض را بااه ساااود یک  از دو طرف جمم 

شاااروط فرع  و تخح  را باید چنان تفنااایر ترد ته با تحهدهای 

انا   ساازگار باشد؛ زیرا هنگام امضای یرارداد، آنچه را دو طرف 

 اهآندر ادامه  [ر27] «اند تحهدهای ان   اسمدر ذهن تود داشاه

توجه  اشااااره پیرامون عنوان یراردادهاای الحاای  به نکات یاب 

ونو  مانند یراردادهای حم  اردادهاای الحاای ،در یر» دارناد:م 

دریاائ  و هوائ  و بیمه، از آنجا ته مفاد ساااند با تأم  و دیم از 

و مشاریان  شودم های ناحب این مشاغ  تهیه ساوی موسانه

هرگاه در وجود تحهدی برای  دتالا  در آن ندارند، گفاه شده ته 

و تفناایر ترد و مشاااری تردید شااود، باید یرارداد را به سااود ا

تننده، یرارداد به زیان او های موسنه تهیهبرعک ، در مورد الزام

ز اگر یک  ا ته تندم گمان، انصاااف حکم ر ررر ب شااودم تفناایر 

دو طرف امایااز تنظیم یرارداد و تحمیا  شاااروط آن را به تود 

های ناشااا  ابهام یرارداد و وجود شاااروط اتاصااااص دهد، زیان

الخاه این نظریه ته تحم  [ر22]«اید تحم  تندماحاارض را نیز با

ر نظام د ،شودم شناتاه « تنندهان  تفنیر ع یه تنظیم»عنوان 

ه ب ؛ی  از یوانین و موررات بیان نشاده اسمحووی  ایران در هیچ

شورای عال   72نامه شاماره آیین 26اسااثنای حووق بیمه)ماده 

یراردادها وجود داشاه بنابراین در نورت  ته ابهام  در  ر[6]بیمه(

اسااس اناول سنا  تفنیر یراردادها)اراده مشارک باید بر ،باشاد

طرفین یرارداد، مواضاااای یرارداد، یانون محوری، عرف محوری، 

ته در نظام حووی  ایران مورد تفناایر گردد انصاااف محوری وررر( 

 توانم شده ر با توجه به م الب ارائه[26]اندشاناسای  یرار گرفاه

عنوان گفام در یرارداد مورد بحا  باید مفاد یرارداد را با توجه به

یرارداد تفنااایر و اجرا نمود و در موارد ابهاام نیز باایاد توجه به 

با اساااافاده از اناااول سااانا  تفنااایر  جانخه بودن یرارداد،ی 

یراردادها، تفنیر مفاد را به سود طرف ضحیه انجام دادر در اینجا 

عنوان ی  یرارداد اساااالدام نفم ارداد بهنیز شاااناساااای  این یر

تا  نمایدم بیشااااری برای رانناده و حا  تااربر مناااافر ایجاد 

عنوان ی  یرارداد حق انافاعر برای مثال در شااانااساااای  آن به

ت تاربر منافر در مد ،نورت  ته دیدگاه شرتم اسن  را بسذیریم

 122ونوا  اگر دچار تناااارت  گردد دیگر به موجب ماده حما 

اما براسااااس  ؛به شااارتم مراجحه نماید تواندنم یاانون تجارت 

ع اوه بر شاارتم به راننده  تواندم شااده تاربر منااافر دیدگاه ارائه

 نیز برای جخران تنارت مراجحه تندر
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تنندگان و گناااار  تحام ات اداره»اگرچاه برت  محاوادند 

در جوامم مدرن امروزی، سخب دتالم بیش از حد  شوندگاناداره

دولم در امور جامحه و محدود نمودن حوزه حووق تصااوناا  و 

ها گنااارانیده شاادن حوزه حووق عموم  و افزایش عم کرد دولم

گردیده اسمر این فرات  عم کرد نیازمند حمایم هرچه بیشار از 

رت ت   حووق شااهروندان در برابر اداره و موامات اداری و به نااو

گونه ته مشاااهده شااد به دلی  اما همان[ر 4]«دارد م یدرت عمو

های ملا ه ها در حوزهاسافاده از فناوری نفوذ و شایوع گناارده

موجب شااده اساام یوانین و موررات موجود  ونو از جم ه حم 

جهم تنظیم روابا اشاالاص در حوزه حووق تصااوناا  تارآمد 

نخوده و ناواند از اشالاص ضاحیه جامحه در برابر ناحخان ننایم 

همین امر موجب هناندر ته یدرت مال  وسیح  دارا حمایم تند 

اشلاص ضحیه برای رفم نیازهای ملا ه تود به ناچار  شاودم 

های اشاالاص یدرتمند در یالب یراردادهای تواساااه ت یهتن به 

ها دولم باید مدات ه ترده رو در این مویحیمالحاای  دهندر ازاین

های اجاماع  و و شاروع به تنظیم روابا افراد براسااس مصا حم

اتاصان  نمایدر به این شیوه  هایگذارییانونایاصادی در یالب 

تفاسیر ملا ه در جهم حمایم  ئهع اوه بر آنکه دیگر نیازی به ارا

اشاالاص ملا ه از  شااودم ، سااخب نینااماز اشاالاص ضااحیه 

مویحیم یوی تود ناوانناه سون اسافاده نمایند و اتا ال  نیز در 

 یوانین و موررات موجود پدید نیایدر

 های سواریپذیرش یا عدم پذیرش درخواست -3-3

ه ت پ  از ورود راننده به محیا اپ یکیشاان تنها عم  حووی 

عم  پذیر  یا عدم پذیر   ،بین  شده اسمبرای او در آنجا پیش

؛ ع اوه بر این رانندگان اسااان  اسااامهای ساااواری درتواسااام

شات سفار  شلصطور بهناورت مناویم، مناو  و توانند بهنم 

ونو )پ  از تدمات حم  ساااواری را بسذیرندر درتواسااام اولیه

ر طوبهر منااافر، نه مرح ه عضااویم در اپ یکیشاان( از سااوی تارب

به راننده اسن  ب که با واس ه اپ یکیشن اسن  به شرتم  مناویم

ر درتواسم ذتر شده، تواضای تاربر منافر شودم ارسال  اسان 

ته از طریق اسم ونو  با شاارتم اسن  برای انحواد یرارداد حم 

ر پذیردگری اپ یکیشان اسن  انجام م فضاای مجازی و به مجری

یح  وا تنندهمینانه به سوی ت طور مناویمبهتواسم، رو، درازاین

ل ونو  ارسااااتننده پ افرم حم میناونو  ب که به تتدمات حم 

ت نورر به محض دریافم درتواسم، اپ یکیشن اسن  بهشاودم 

اتومااتیا  درتواسااام را از طریق الگوریام  ته تمام عنانااار 

، پرداز  نموده و ییمم دهدم ضاااروری را مورد محاساااخه یرار 

یم ور پ  از ردهدم پیشاانهادی ساافر را به تاربر منااافر ارائه 

پذیرفاه و درتواساام  تواندم هزینه پیشاانهادی، تاربر منااافر 

طورت   از انااا   و نهاای )ایجااب( تود را ارساااال تند و یا به

نظر نمایدر در نورت انالاب راه نلناین، درتواسام تود نرف

اده از تا با اساف شودم تواسم به اپ یکیشن ارسال این بار نیز در

ترین رانناادگااان ممکن را برای هااای تود، مناااساااابالگوریام

شااده از سااوی تاربر منااافر شااناسااای  ترده و درتواساام ارائه

ارسال نماید)یخول ضمن   آنهانورت همزمان به درتواسام را به

  از ایجاب از سوی شرتم(ر به محض آنکه درتواسم از سوی یک

رانندگان پذیرفاه شود، این موضوع به تاربر منافر ب افان ه اط اع 

داده تواهد شادر ذتر این نکاه لازم اسام راننده اساان  براساس 

ونو  را م ابق با یراردادی ته با شااارتم دارد باید تدمات حم 

شارایا و موررات شارتم اسن  اجرا نماید و او ننخم به یرارداد 

 ار باید مجددگرددم شاالص ثال  ت و   شاارتم با تاربر منااافر

ند توانتید یرار گیرد ته هم راننده و هم تاربر منااافر نم امورد ت

 واندتم ب که تنها راننده  ؛منااافر یا راننده را، تود انالاب نمایند

ذیردر شن اسن  را بسذیرد یا نسشده از سوی اپ یکیپیشنهاد پالایش

واسااام را بنا به دلای   ی  از رانندگان درتتاه هیچدرناااورت 

 نورتبهدرتواسم تود را  مجددا تواندم نسذیرند، تاربر مناافر 

 یا همراه با تغییرات تواضا نمایدرعین  

 های شرکت در رابطه با رانندگانمسئوليت -3-0

اپ یکیشان اسان  فرایند پرداتم را پ  از رسیدن به موصد 

اسااان  ، بلشااا  از ترایه دریافا  در حنااااب تندم پرداز  

الزحماه او باای  مااناده و الخای  به راننده پرداتم عنوان حقباه

 رگرددم 

دسااااورالحم  »از دیگر مواردی تاه باایاد به آن توجه نمود 

دهندگان تدمات هوشامند منافر نظارت بر چگونگ  فحالیم ارائه

ر اسم« 11/17/2192مشامول یانون نظام نانف  تشاور مصوب 

م بوده ته ماهیم آن یراردادی پیوساا 8این دساااورالحم  دارای 

 دهنده تدماتارائه هایشااارتمتا زمان  ته  ،عخارت باه ؛اسااام

حق شروع یا  ،ونو  این یراردادها را امضاا ننمایندحم  هوشامند

ادامه فحالیم نلواهند داشاامر این یراردادهای پیوساام شااده به 

یرارداد تی  ارائه تدمات هوشااامند »دسااااورالحم  تحم عنوان 

اندر گذاری شاادهنام« شااهرهاشااهرها و غیر ت انر ت انمنااافر د

وضاام تحهدات  بر شاارتم اساامر یک  از تحهدات  اهآنازجم ه آثار 

)شاارایا 6رانندگان و ناوگان موضااوع ماده  شاارتم اسااافاده از

)شارایا راننده( دسااورالحم  اسم ته باید در 4وساای  نو یه( و 

ماده  8الیم باشند)بند نام نمایند تا مجاز به فحسامانه سماس ثخم

(ر دیگر تحهد منئول شناتاه شدن شرتم ننخم به روابا مال  4

(ر یک  از 4ماده  1بین تود، راننادگاان و مناااافران اسااام)بند 

مورر نموده اسااام ته  اسااام 4ماده  4بند  ،ترین این بندهامهم
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از ترایه دریافا  از هر سفر را بابم  %8ته  شودم شرتم ماحهد 

نورت هاساافاده از زیرساتم شهری به شهرداری ببهای تدمات 

ب ترتیایناز این بند به هاشاارتماسااانخاط  ماهانه پرداتم نمایدر

ع اوه بر هزینه سابق تود، درند مشلص شده عوارض  ،بوده اسم

دارند؛ اما و از مناااافر دریافم م  تننادم را بر ترایاه اضاااافاه 

ته  ترتیب اسمایناز این بند ترد به توانم اسانخاط دیگری ته 

ای اضااافه گردد باید از همان هزینه ترایه سااابق بدون آنکه هزینه

ترتیب مودار عوارض از سهم ایندرناد را پرداتم نمودر به 8آن 

 ر81تنندگانو نه مصرف گرددم رانندگان و شرتم تنر 

 ونقل قراردادی و واقعیمتصدی حمل -3-2

توانند در نم  ممناااویطور بهافر راننده اساان  و تاربر مناا

به این دلی  ته تمام  ؛ونوا  ماذاتره نمااینادمورد یرارداد حما 

هااای مربوطااه بااه مااذاتره یراردادی از طریق پ افرم جاناخااه

دیجیاال)اپ یکیشن اسن ( بین شرتم اسن  و تاربر منافر انجام 

ر گرددم و راننده در این راب ه شاالص ثال  محنااوب  شااودم 

، این تصاور ته شرتم اسن  به دنخال درتواسم تاربران ورازاین

 آنهاو  اسااممنااافر برای مرتخا تردنشااان با رانندگان اساان  

، شاااوندم ونو  با یکدیگر ناااورت انفرادی وارد یرارداد حم به

نادرسام اسمر از آنجای  ته اسن  تمام عنانر مربوط به یرارداد 

بر منافر، انالاب راننده، )مذاتره با تارتندم ونو  را تحیین حم 

ته این اساان  اساام ته در  رساادم تحیین ییمم و ررر(، به نظر 

 اسااام؛ونو  مناااافران طرف یرارداد تادماات حما وایم یا 

ر تندم ته راننده اسااان  تنها تدمات ذترشاااده را اجرا درحال 

  ونوچنین تفنایری دروایم، زمینه موایناه راب ه ماصدی حم 

 سازدم فراهم ونو  وایح  را در جای  م یراردادی و ماصادی ح

تننده یراردادی و منااافر تنااان  هناااند ته یرارداد ته حم 

ضااروری اساام در این راب ه  ر[86]تنندم ونو  را منحود حم 

 توضیحات  ملاصر ارائه گرددر

ونو  توسااا ونو ، حم های حوزه حم بندییک  از دساااه

یراردادی و وایح  اسمر در این راب ه نظام حووی   تنندگانحم 

ای وضااام ننموده و همچنین در دتارین نیز بااه این ایران مورره

گیری از با بهره توانم اما  ؛موضااوع زیاد پرداتاه نشااده اساام

 82های ملا هتحاریف  ته از این دو عنوان توساااا تنواننااایون
 

، 2611/11/84 خیدر تار یعدالم ادار وانید  عموم اتیه یباه موجب را 81

ارائه تاادمات هوشمند مناافر   ییرارداد ت 4آن از ماده   یو تخصره ذ 4بند »

ارائه دهنده تدمات هوشمند  یهات انشهرها ته ماضمن الزام شرتم ریدر غاااا

اتاصااااص به  یرا نیا ر«مناااافر به پرداتم مخ ز مزبور اسااام، اب ال شاااد

 رشود داشاه و شام  ت انشهرها نم رت انشهرهایغ

م راجم به یراردادهای حم  بین الم    ت   تنواننیون رتردا 2ماده  4بند  82

رائه نماییمر تحریف  ماناسااب با موضااوع تود ا ،شااده اساامارائه

ونو   را با منافر، یرارداد حم  88«ونو  یراردادیماصدی حم »

منحود نموده و تحهد به حم  مناافر م ابق با شرایا مورد توافق 

ونو  را به ر مناااافر نیز ماحهاد اسااام تاه هزینه حم تنادم 

تننده یراردادی بحد از رساایدن به موصااد بسردازدر سااس  حم 

و  ونته تحهد حم  تندم تیخات  اتلاذ تننده یراردادی، ترحم 

انجام شودر  81«ونو  وایح ماصدی حم » توساا شلص دیگری

دارنده وسی ه  تننده یراردادی ممکن اسام لزوما برای مثال: حم

نو یه در دسااارس در ی  زمان مشاالص نخوده یا اینکه از منظر 

بیند ته از تدمات شاالص ثال  به جای ایاصااادی به ناارفه م 

، نو ونو یه تود اساااافاده تندر بحد از ایفای تحهد حم  وسااای ه

تننده وایح  را هزینه حم  مناااویمطوربهتننده یراردادی حم 

 رتندم بابم اجرای تحهد پرداتم 

بررسااا  شاااده در مورد  ته در گذشااااهبا توجه به م الب 

 بر مویحیم فرع  و تابم راننده اساان )حاتمیم شاارتم اساان 

راننادگان و تحهد رانندگان در برابر شااارتم اسااان (، در زمینه 

اسم ته چندین ونو  یراردادی و وایح ، ضاروری ماصادی حم 

 متید یرار دهیمر اپ یکیشااان به محض دریافانکاه مهم را مورد ت

موریم)دساور، فراتوان( را به ادرتواسام تاربران مناافر، پیام م

موریم ار این پیام متندم  ترین رانندگان ممکن ارسااالمناسااب

ر ب که درتواسم تارب ؛شودنم به رانندگان ارسال  مناویمطوربه

مناافر از طریق الگوریام اپ یکیشان مورد سنجش و ارزیاب  یرار 

سااازی ی  سااروی  گرفاه و آن نیز چندین عام  را برای فراهم

)مانند: ساا ح عرضااه و تواضااا در مخدأ دهدم ساافر مدنظر یرار 

ده تاربر مناافر، فانا ه بین رانندگان اسن  و تاربر مشالص شا

های روی، درتواسمازاین رمنافر، نوع سروی  درتواسا  و غیره(

شام  همه  طور بدویبهشاده در اپ یکیشان اسان ، سافر م رت

ب که این منئ ه توسا الگوریام  شاودنم نام شاده رانندگان ثخم

های ممکن را دهترین راننمناسااب مناااو طور بهاپ یکیشاان ته 

، تحیین تندم ها ارساااال گزیند و سااافار  را به آن رانندهبرم 

ی  یخ  ، راننده اسن  هرگز هیچ ؛ بنابراین، مضاف بر تح گرددم 

ونواا  نیز نااداردر ثیری بر روی مااذاتره یرارداد انااا   حماا اتاا

ونو  موریم حم اهای راننده محصاااور به پذیر  یا رد مگزیناه

تنواننااایون ورشاااو راجم به  19و ماده  8112یاا جزئ  تاالاا از طریق دریاا 

و نو  هوای  بین الم     حااام  یکنواتم تردن برت  موررات ماااربوط باااه

 ر2989

88 Contracting Carrier 

81 Actual Carrier 
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ه این موضوع را ب مناویمطور بهته از طریق اپ یکیشان نه  اسام

حا  اع ام پذیر   ،دیگرعخارتبه رتنادم تااربر مناااافر اع اام 

 ؛تندای بین راننده و تاربر منااافر بریرار نم ونو  نیز راب هحم 

ها ب که همچنان اپ یکیشن بر این موارد نظارت ترده و درتواسم

 رمایدنم ها را مدیریم و پاسخ

 هایشععرکتراننعدگان در برابر  یحقوق تيعوضععع -3-6

 ونقلدهنده خدمات هوشمند حملارائه

، ونو حم تدمات هوشاامند  دهندهارائه هایشاارتماگرچه 

محرف   ونو گری حم مدل واساا هتود را بر مخنای  وتارتنااب

زیادی  هایمشابهم آنهاوتار با این حال، مدل تنباما  ؛تنندم 

ونو  یراردادی و وایح  با مدل مرسااوم و ساانا  ماصاادی حم 

راننده  –ونو  یراردادی عنوان ماصااادی حم به شااارتامدارد)

ونو  وایح (ر این شااخاهم آشااکار در این عنوان ماصاادی حم به

فحال در این حوزه  هایشاارتمعم کرد  تهنهفاه اساام  یومحو

ا رگنارده و غالخ   فراتر از ی  واسا ه نارف بوده و نوش بنیار

 آنها ،روازاین رنمایندم ایفان  ونو حم یرارداد  و اجرای در تحوق

یرار  ی شااناسااامورد « ونو حم  یماصااد»تحم عنوان باید را 

 ر  [81]داد

دهنده تدمات هوشاامند ارائه هایشاارتمعم کرد با تأم  در 

 همچنین وتار ودر این مدل تنااب گانجایگاه رانندو ونو  حم 

، این مه اسدشارائه  تا به این بلشتوضیحات  ته با درنظرگرفان 

 حووی  تحام چه عنوان گاانتاه رانناد گرددم م رت ال وسااا

 ؟هناند هاشرتماین دساه از  مشغول به فحالیم در

 [84]:شااوندم افراد شاااغ  به دو دساااه توناایم طورت   به

ناااورت تمام ویم یا پاره بهافرادی ته : (مزد بگیر)حووق بگیر(2

ویم به انجام تاری مشااغول هناااند و در برابر آن مزد و حووق 

 ؛مانند: تارگران و تارمندان رنماایندم دریاافام   محینثاابام و 

 مشااغول به برای تود افرادی ته :(بگیرحووق غیر)ریمزدبگریغ(8

حووق یا دسامزد ثابم و  شالص تانا  تهبرای و  هنااندتار 
 

ته به هر عنوان در مواب   تارگراز لحاظ این یانون تناا  اساام –8ماده » 86

مزایا به درتواسم ساایر  دریافم حق الناح  اعم از مزد، حووق، ساهم ساود و

 «تندرتارفرما تار م 

تارفرما شالص  اسم حویو  یا حووی  ته تارگر به درتواسم  –1ماده » 84

 تندر مدیران ومنااوولان وم  به حناااب او درمواب  دریافم حق النااح  تار و

طور عموم ت یه تناااان  ته عهده دار اداره تارگاه هنااااند نماینده تارفرما به

ول ت یه تحهدات  اسم ته نمایندگان مذتور ئرفرما منمحناوب م  شاوند وتا

گیرناد درناااورت  ته نماینده تارفرما تارج از در یخاال تاارگر باه عهاده م 

تارفرما ضاااامن اتایارات تود تحهدی بنماید و تارفرما آن را نسذیرد در مواب  

 «اسمر

تارگاه مح   اسام ته تارگر به درتواسم تارفرما یا نماینده او  –6ماده » 84

از طریق انحواد یرارداد  اآنهر تنندنم تار  ،دهدم  آنهامحین  به 

ته میزان آن ماغیر  نمایندم  درآمدمشااریان تنب منااویم با 

 بدون  تانوادگ هایتارگاهو تارگران  انیفرماتویشمانند:  اسمر

 رمزد

م وضااحیتحیین در راب ه با با توجه به توضاایحات ارائه شااده، 

تدمات هوشااامند  دهندهارائه هایشااارتمحووی  رانندگان در 

( 8 ؛ی( تااارگر2یاااباا  تصاااور اساااام:  نهاااددو  ونواا حماا 

این نوشاااار به بررساا   ادامهدر  ر(یفرد یمانکاری)پی فرماشیتو

م باوانیم با برگزیدن یک  از آن در نهای تااپرداتااه این دو نهااد 

 دو، وضحیم حووی  رانندگان را مشلص نماییمر

 رابطه کارگری -3-6-1

فردی تارگر شناتاه شود و مشمول یانون تار یرار برای آنکه 

ارهای محی با تارفرما داشاه باشدر ایویژهحووی   راب هباید  ،گیرد

 787و  684، 184، 886تااارفرمااای  در مواد -احراز راب ااه تااارگری

 ر  [9]سمایانون تار مورر گردیده

محیار نلناااین تخحیم حووی  و ایاصااادی تارگر از تارفرما 

ر منظور از تخحیم حووی  این اسااام ته تارگر با امضاااای اسااام

نظر ترده و در های تود نرفپذیرد از بلش  از آزادییرارداد م 

مدت یرارداد به تواضااای تارفرما و به دساااور او مخادرت به انجام 

تار تحم شارایا تحیین شده در یرارداد تار نماید و در انجام تار 

تارگر در  دیگرعخارتبهرت او باشاااد؛ تابم دسااااور تارفرما و نظا

مح ،  چارچوب ساازمان اداری شارتم با اسافاده از امکانات آن،

های مورر اداری، تارهای  را وسااای  و ابزار تار و غیره در ساااعم

ته از لحاظ پناام سااازمان  برعهده اوساام، انجام دهدر تخحیم 

ه ب و ساامگر از لحاظ ایاصااادی تابم تارفرماایاصااادی یحن  تار

حووق دریافم  و در مواب  انجام تار، تندم حنااااب تارفرما تار 

 نمیاتتنها تارگر از نظر ایاصاااادی و نه ،دیگرعخارتبه؛ نماایدم 

ای منااامر و این دو راب ه ب که ؛محا  به تارفرما وابناااه اساام

ر ناایج این تخحیم عخارت اساام از: اله( تارگر اسااممنظم  توریخا

در آنجا تار م  تند، از یخی  موسنات ننحا ، تشاورزی، محدن ، ساتامان ، 

امثال آنهار ت یه  ، تولیدی، اماتن عموم  وبری، منااافربری، تدمات ، تجاریترا

ح ق به تارگاه اند، از یخی  نمازتانه، تااسااایناااات  تاه باه ایاضاااای تاار ما

ها، شااایرتوارگاه، مهدتودک، درمانگاه، حمام، آموزشاااگاه ناهارتوری، تحاون 

ای، یرائالانه، ت اسهای سوادآموزی و سایر مراتز آموزش  و اماتن مربوط حرفه

بناایج تارگران، وزرشااگاه و وسااای  ایاب و ذهاب  به شااورا و انجمن اساا ام  و

 «جز تارگاه م  باشندرونظایر آنها 

یرارداد تار عخارت اسم از یرارداد تاخ  یا شفاه  ته به موجب  –7ماده » 87

آن تاارگر در یخاال دریاافام حق الناااح  تاری را برای مدت مویم یا مدت 

 «غیرمویم برای تارفرما انجام م  دهدر
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ر و مواد اولیه را برای انجام تار از تارفرما دریافم ابزار و وسای  تا

؛ بناابراین تارگر اتکای شااادیدی به تارفرما دارد و از او تنادم 

ر ب( تاارگر باه مزدی تاه از تاارفرما دریافم نماایادم تخحیام 

و به اسامرار و ادامه تاری ته از سوی تارفرما به او ارجاع  تندم 

ام تم تندم ی ته تارگر دریافم ؛ زیرا مزداسم، نیازمند شاودم 

 ردهدم یا بلش مهم  از درآمد او را تشکی  

یرارداد ر اسمدر مواب  انجام تار  النح حقمحیار دوم دریافم 

بااه  وابنااااگ  تااارگر این امر بیاانگرو تاار از عوود محوض بوده 

پایه دلای  ات ای  و  توسااا فردی برته  تارهای  اساامر اتارفرم

مشاامول  شااودم و افالاری انجام   نااورت غیرانافاع ، تخرعبه

را تااارگر  آن فرد تواننم  روازاین و گیردنم یااانون تااار یرار 

یانون  ته تارگر به اعاخار یرارداد  هایدریافمت یه محنوب نمودر 

های مناااکن، ، هزینهمندیعائ هتاار اعم از مزد یا حووق، تم  

ای غیرنودی، پادا  افزایش تولید، توارباار، ایااب و ذهااب، مزایا

الناااح  را حق نمایدم دریافم  هاآنساااود ساااالااناه و نظاایر 

باید مادی بوده و  الناااح حقبنابراین  قرک( 16)ماده ناامنادم 

 غیرمادی باشدر تواندنم 

وابناگ  تارگر بوده  دهندهته نشان اسممحیار ساوم امارات  

و جنخاه تکمی   تواهنااد داشااام و از محیااارهاای الزام  روابا 

: اله( نحوه پرداتم مزد: پرداتم مزد در نینمتارفرمای  -تارگر

فواناا  زمان  مرتب و در روز غیرتح ی  و ضاامن ساااعات تار به 

وجه نود یا با تراض  طرفین به وسی ه چ  پرداتم شود)پرداتم 

وجب زیرا به م ؛ثیری ندارداویم یا غیرمناویم تنورت منامزد به

 ؛(مزد به وساای ه مشاااریان منح  نداردقرک پرداتم  291ماده 

عنوان ریاساام: رفاار شاالصاا  ته ذینفم حاناا  تار ب( رفاار به

ج(  ؛نمایدم عنوان تاارفرماا ایادام در مویحیا  تاه باه اسااام،

ام ی  ته تارگر منحصاراً در اسالداساالدام انحصااری: هنگام 

 ر[21 و 9]شلص بوده و برای شلص دیگری اشاغال نداشاه باشد

تارفرمای  شک  بگیرد باید هر -جهم آنکه ی  راب ه تارگری

دو محیاار اول و دوم تحوق یاابدر در ناااورت  ته یک  از محیارها 

نیاافااه یاا اینکاه نایص انجام گیرد، این امر مانم از ایجاد و تحوق

 وتارر در مدل تناابشااودم تارفرمای  -تشااکی  راب ه تارگری

اساان ، تخحیم حووی  راننده از شاارتم به محنای  ته گفاه شااد 

زیرا سافار  ساروی  سواری ته از سوی اپ یکیشن  روجود ندارد

نخوده و راننده « درتواسم»ی   شودم شارتم به راننده ارسال 

« ان اط اع یا اع» نوع  ،ب که سفار  ؛نیز الزام  به یخول آن ندارد

 ودهب النح حقبه راننده ننخم به شرایا دریافم از سوی شرتم 

رغم اعانا باشدر ع  آن را بسذیرد یا نناخم به آن ب  تواندم و او 

یرارداد راننده را  اما وجود راب ه یراردادی بین راننده و شااارتم،

 هاینناااخم به انجام تاری مشااالص در زمان  تاص ته آزادی

این حق را دارد در هر تندر راننده راننده را ساا ب نماید م زم نم 

ایدام به یخول ساافار  نماید و  دهدم زمان  ته تود تشاالیص 

محدودیم زمان  در این راب ه نداردر جهم رد این ساافارشات نیز 

بین  برای راننده ضااامانم اجرای جدی از ساااوی شااارتم پیش

 نخم به همه رانندگان وجودنگردیده اسمر تخحیم ایاصادی نیز ن

وتار درند رانندگان، فحالیم در تنب 81ندارد، زیرا فوا بیش از 

و از این راه  [81]تنندم عنوان شغ  ان   تود نگاه اسان  را به

م نورت منظساایرین به دلای  ملا ه به رنمایندم محا   مینات

 ضنمایندر اگرچه با فروتار فحالیم نم و منااامر در این تنااب

 تارفرمای  به دلی -تخحیم ایاصاااادی نیز همچنان راب ه تارگری

فودان تخحیم حووی  محوق نلواهد شدر محیار دوم یحن  دریافم 

را زی ؛تصور اسمدر مواب  انجام تار در این راب ه یاب  الناح حق

الزحمه رانندگان به ازای انجام تار توساا اسن )نه منافران( حق

شااده در محیار سااوم نیز دو مورد م رتر امارات شااودم پرداتم 

عنوان ریاسااام در مدل اول یحن  نحوه پرداتام مزد و رفااار به

اسان  یاب  مشااهده اسم اما در راب ه با اماره سوم با وجود آنکه 

بین  شده اسم ته راننده نخاید با اشلاص دیگری در یرارداد پیش

ذتور یحن  در زمینه موضاااوع یرارداد همکاری ننماید ول  اماره م

ه ب ک ؛شودم تنها موضوعات مشابه را شام  اسالدام انحصاری نه

به همین دلی  این مورد نیز  گیردم سااایر مشاااغ  را نیز در بر 

 تارفرمای  گرددر-گیری روابا تارگرممکن اسم مانم شک 

 در رانندگانوضاااحیم حووی  اتنون ته نایجه گرفاه شاااد 

در  تواندنم  ونو حم هوشامند دهنده تدمات ارائه هایشارتم

 نهاد به بررساا ی مورد شااناسااای  یرار بگیرد تارگرنهاد  یالب

 رپردازیمم  ی فرماتویش

 (پيمانكاری فردی)ییفرماشیخورابطه  -3-6-5

راب ه تخحیم حووی  و ایاصادی به تیفیا  ی  فرماتویشدر 

ا زیر ؛شاااده اسااام، وجود ندارد بین پیشته در یراردادهای تار 

و در این راه نیز از وسااای  و امکانات  تنندم افراد برای تود تار 

مشاامول موررات یانون تار  آنها روازاین رنمایندم تود اسااافاده 

از مشااااغ   ایگناااارده نناااخااًامروزه طیه  رگیرنادنم یرار 

 اغ ه مشته ننخم ب بندیدساهدر ر شوندم محنوب  فرماتویش

 ماس  از مشااغ   کی یفرد یمانکاریپ ،گیردم ناورت  ملا ه

تواهد یرار  ی فرماتویشته با توجه به سااااتاار آن در دسااااه 

 رگرفم
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، برت  [2]تاریته برت  آن را مارادف مواطحه 82پیمانکاری

و برت  دیگر [ 24]تااری( نوع  اجاره اشااالاصدیگر)موااطحاه

 21رغم آنکه در ماده ع   ،گویندم [ 4]ترجمه فارسااا  مواطحه

ی  از یوانین تحریه نشااده بین  گردیده اما در هیچپیش 89کرق

اساامر با این حال جهم رفم ت أ موجود تحاریف  از سااوی برت  

 در عرف تنون »اند: شده اسم؛ بحض  بیان داشاهحوویدانان ارائه

یا به تحخیر مرساااوم یرارداد  -تاری جاامحاه ماا، یرارداد موااطحه

سااازی و را بیشااار در مورد تارهای ساااتامان ، راه –پیمانکاری 

یمانکار( تار)پیحن  مواطحه –طرف برند ته ی تار م تأسینات  به

سااااتان یا  بناا یاا راه و مانند آن را در مواب  بهای محین   –

را  –تااار یحن  نااااحااب –ر طرف مواااباا  او گیردم برعهااده 

 [ر21]«نامنددهناده)باه انااا  اات ماداول تارفرما( م موااطحاه

ای ته ننااخم به یرارداد پیمانکاری در جامحه برت اف تصااور اولیه

دانند اما باید نهادینه شاده اسام ته همیشه دولم را تارفرما م 

 رته بلش تصون  نیز تارفرما باشدوجود دارد  این گفم یاب یم

پیمانکاری یراردادی اسم »اند: در همین راب ه برت  اظهار ترده

آن تارفرما)دولا  یا بلش تصاوناا ( ترید تالا یا ته به موجب 

انجاام عما  محین  را در یخاال ییمم محین، با شااارایا محین و 

در  رتندم عنوان پیمانکار واگذار مدت محین به شالص  دیگر به

ناورت  ته تارفرمای طرت موضوع پیمان شلص حووی  عموم  

ات ساانااات دولا  و نهادهای عموم  تابم مورروباشااد)دولم، م

های دولا  بر آن طرت حاتم تواهد دولا ( نظاام حووی  پیماان

بود و در ناورت  ته تارفرما شلص تصون  باشد ررر نظام حاتم 

 21بر طرت موضاوع پیمان، نظام یراردادهای تصون  وفق ماده 

یااانون ماادن  بااا رعااایاام یوانین و موررات آمره حووی  تواهااد 

ر مواردی تااه اجیر برای د»انااد: برت  دیگر نیز گفاااه [ر29]«بود

و چگونگ  اجرای تحهد نیز با تود اوسااام و از  تندم تود تاار 

این لحاظ زیر فرمان و نظارت منااأجر نینام یانون مدن  حاتم 

براساس این  [ر24]«تاری نامیدیرارداد را مواطحه توانم اسام و 

ته اشااالاص، انجام تاری را در برابر  تحریه در ت یه یراردادهای 

دسااامزد محین و به مناائولیم و هدایم تود در برابر سااایرین 

تارفرما بوده و بر طخق -، راب ه مذتور پیمانکارگیرنادم برعهاده 

ر موضوع  ته مهم گرددم موررات مربوط به اجاره اشلاص اجرا 

 اریدرجه اساااو ال پیمانکار در یراردادهای ملا ه پیمانک ،اساام

تاری، مواطحه»دارد: ملا ه اسااامر تحریه دیگری نیز اع اام م 

طور مناو  برای شلص  دیگر تحهد ی  شالص به انجام تار به
 

 منظور یرارداد پیمانکاری تصون  یا غیر دولا  اسمر 82

دهنده ، مواطحهیابدار از طریق مواطحه انجام م دی ته تدرموار –21ماده » 89

نماید ته در آن  نحوی منحودتاار بهد تود را باا موااطحاهمک ه اسااام یراردا

در برابر عوض محین اساااامر در این تحریه، ییااد اسااااو ااال، 

تااارج  شاااودم یراردادهااای تااار را تااه تحاام تخحیاام انجااام 

م تارفرما نخوده و پیمانکار عام  تاب ،دیگرعخارتباه [ر7]«تنادم 

ای بر او نداشاه و زیرا تارفرما سای ره ؛شاودنم تارگر محناوب 

جزئیاات عم کرد وی نیز آگاه  و تنارل نداردر در نناااخام باه 

نهایم باید گفم پیمانکار چه در یالب ی  شلص واحد)پیمانکاری 

و چه در یالب ی  شااارتم بزرگ  تندم فردی( تاه منفرد تار 

ری حجم (، در انجام تار تود دارای اساااو ال پیمانکاری)پیمانکا

اسام؛ هم اسااو ال ایاصاادی و هم اساو ال در اجرای فحالیم و 

وضااوع ر در منیناامپذیر م اک تخحیم حووی  بر پیمانکار ت خیق

بااه این موارد اشااااره  توانم هااای پیمااانکااار و تااارگر تفاااوت

   : [21]داشم

ه حهد پیمانکار تحهد بتحهد به وسی ه و ت تحهد تارگر، انولا -2

 ؛نایجه اسم

راب ااه تااارگر و تااارفرمااا همواره جنخااه محوض دارد و  -8

اما راب ه پیمانکار و تارفرما  ،تخرع  و مجان  باشاااد تواندنم 

 ؛ممکن اسم غیرمحوض باشد

 طوردر راب ه بین تارگر و تارفرما دسااااورهای تارفرما به -1

تارگر در انالاب و  شودم منااویم به چگونگ  اجرا مربوط 

 هایهای اجرای  آزاد نینم اما پیمانکار در انالاب شیوهرو 

 ؛های رسیدن به نایجه آزادی عم  دارداجرای  و راه

اجرت پیمانکار براساس نایجه تار و دسامزد تارگر  انولا -6

 ؛شودم براساس زمان انجام تار پرداتم 

تارفرمایان پیمانکاران اساااو ال ایاصااادی دارند) انااولا -4

 رتنندم ماحدد دارند( اما تارگران برای ی  تارفرما تار 

شاااایان ذتر اسااام برت اف یراردادهای پیمانکاری مرساااوم، 

الذتر از ایناااام یراردادهای اداری یراردادهاای پیماانکااری فوق

؛ زیرا در یراردادهای اداری حدای  باید یک  از طرفین آن نینااام

عموم  غیردولا  مانند  سااانااااتودولام، دسااااگاه دولا  و م

اما در اینجا ی  شاارتم  ها و نهادهای عموم  هناااندشااهرداری

طور ت   ر بهاساامتصااوناا  و شاالص حویو  طرفین یرارداد 

یک  از طرفین  -2دارنااد:  [28]یراردادهااای اداری ساااه ویژگ 

یرارداد فوا  -8 ؛سنات وابناه به دولم اسمویرارداد، دولم یا م

تننده اداره محام ه -1 ؛اند  انحوااد یاافااهبرای انجاام امور عموم

یرارداد را مشااامول یواعاد و احکام تاص حووق اداری یرار داده 

 باشدر

مواطحه تار ماحهد گردد ته تمام  موررات این یانون را در مورد تارتنان تود 

 «اعمال نمایدر
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 وضحیمنایجه گرفم  توانم  م رت شادهمخاح   توجه بهبا 

هوشااامند دهنده تدمات ارائه هایشااارتمحووی  رانندگان در 

ای  شناس یاب  (فرمای تویش)ی فردیپیمانکارنهاد  رد ونو حم 

و  م)تارفرما(یرارداد پیماانکااری فردی ته میان شااارتر اسااام

در راسااااای اجرای یرارداد  رشاااودم تشاااکی   )پیمانکار(راننده

م و میان شرتدر بناار اپ یکیشان  پیشاار   اسام تهونو حم 

گونه اجخاری ننخم به راننده هیچ تاربر مناافر منحود شده اسمر

پذیر  اع ان ساافر شاارتم ته از بنااار اپ یکیشاان به اط اع او 

 تواندم  مکان نادارد و او با اتایار تود در هر زمان و  رسااادم 

را بساذیرد و یرارداد پیمانکاری فردی را  هاای درتواسااامچنین 

 ایجاد نمایدر

 نایجهشااارتام ، ونوا حما  در یرارداد پیماانکااری فردی

انجام تاری را با شاارایا  و نمودهتود را در یرارداد بیان  موردنظر

 هدرانن رنمایدم مخ ز محین  به راننده واگذار مشلص و در مواب  

ا ام ؛نمایدم م رت شااده ت ا   نایجهبرای رساایدن به همان نیز 

شیوه و چگونگ  رسیدن به هدف و نحوه اجرای تحهد، راب ه با در 

و تحم  اسماز آزادی و اساو ال عم  برتوردار  در حدود یرارداد،

 رمدیریم و نظارت مناویم شرتم یرار ندارد

اگرچه راننده تا مشا  ت   یرارداد پیمانکاری را از شرتم 

اما از آنجا ته در اجرای یرارداد براساااس ناا ات  تندم دریافم 

 ،ت یه مودمات ساااازیآمادهو  مینتاو  نمایدم دیاد تود عما  

به دلی   روازاین اسااام،ماوجه تود   نیز و ابزار تار امکااناات

یانون  و گرفاهفودان راب ه تخحیم حووی  مشمول یانون تار یرار ن

 مدن  و سایر یوانین مربوطه ننخم به آن حاتم تواهند بودر

 اتیته موضاااوع عم  یفرد یمانکاریپ ییراردادهااهمچنین 

د، با نباش شدهانجام  ی به تنها مانکاریتوساا شلص پ نارفا هانآ

  عموم تایه 4/22/2191مورخ  2224شاااماره  رأیتوجاه به 

  اجاماع میناتیانون  12، از شااامول ماده یعادالام ادار وانید

 یاز یراردادها ماهیتنااار حق ب ،دیگرعخاارتباه اسااام؛تاارج 

 رأیو   اجاماع میناتیانون  12ت  نفره ت اف ماده  یماانکاریپ

اسمر یعدالم ادار وانید  عموم تایه 84/4/2174 -42شماره 

 
 ونقلدهنده خدمات هوشمند حملارائه هایشرکترانندگان در  یحقوق تيوضع ليخلاصه تحل :1جدول 

 )اسنپ(نظام حقوقی ایران نظام حقوقی فرانسه)اوبر( هاتفاوتها و شباهت

 تیر تیر انرانندگ  حووی میوضحاتاصان  در راب ه با شناسای   گذارییانون

 تیر تیر دگانرانن  حووی میوضحان ات و بازنگری یوانین در راب ه با شناسای  

 تیر ب ه رانندگان  حووی میوضحایجاد رویه یضای  در جهم شناسای  

 تیر ب ه تخحیم حووی  رانندگان

 تیر ب ه راب ه تارگری

 ب ه تیر فرمای راب ه تویش

 یانون مدن  و یانون تجارت و سایر موررات مرتخا یانون تار و سایر موررات مرتخا یوانین و موررات حاتم

 

 هاشنهاديپو  گيرینتيجه -0
ال در ح هایفناور شاارفمیپ  یبه دل  پ افرم یهاوتارتنااب

آمده و  دیپد  در انواع و موضااوعات ملا ف آنهار اساامگنااار  

ع م حووق در   ر در دوره تنوننمایندم را ارائه  یتدمات ماحدد

 نوین و  بدیم سااااتاارهایو  میبا مفاه یاثر تحولات حوزه فناور

ه ب دیتحولات مف نیدر نگاه اول ا هآنک رغم روبرو شااده اساام؛ ع 

 یساااتاارها  در عم  سااخب اتا ال در برت  ول ،رساند نظر م

 یتارآمد  یبه دل  حووی  ر اگرچه یواعد سناسماشاده  حووی

اما امروزه  سااام،انکرده یادیز رییدر طول زمان تغ شاااان نناااخ

 یاضرورت بر  یانالاب ب که   ینه فوا   یواعد حووی ینوساز

ول ماح هایفناور و توسحه شرفمیته همگام با پ اسم  موضوعات

  یذ جینوشاار ناا نیمجموعه مخاح  م رت شده در ا از اندرشاده

 :دیحان  گرد

 هایشرتمونو  در یالب در نانحم حم  هاینفوذ فناور -2

 یاریو منافم بن ایونو  مزادهنده تدمات هوشمند حم ارائه

 نیا یهابلش نیتراز مهم  کیرا باه همراه داشاااااه اما در 

به سااخب فودان  هایفناور نیبلش رانندگان، ا  حنیناانحم 

ر رانندگان در اندآوردهوجود را ب های اتا الماناسااب،  نییوان

محور به جهم یرارگرفان در یفنااور دیاسااااتااار جاد نیا

  ماناسخ  یانون یهامیحما آنها یبرا گذاریانونته   گاهیجا

 راندیرار گرفاه ایغیرمنصاافانه میدر وضااح نکرده  نیبشیپ

در جهم برطرف نمودن   حووی هاینظاماز   در برت بنابراین

 ؛گرفاه اسم تنور  منئ ه، ایدامات نیا

 هااایشااارتاامفرانناااه راننادگااان در   در نظااام حووی -8

ونو  در ابادا براساس یانون دهنده تدمات هوشمند حم ارائه

حوزه ارائه داده بودند در  نیا هایشااارتمته   فیتاار و تحار
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اما ساارانجام  ؛یرار گرفاند ی مورد شااناسااا فرماتویشیالب 

 نیا در نعم کرد رانندگا نکهیا انیتشااور با ب نیا  عال وانید

 ر پ اسم  حووی میتخح  انجام تار تود نوع یبرا هاشرتم

  یرا براساس موررات یانون تار در یالب تارگر موردشناسا آنها

 یو موررات برا نییوان  نظام حووی نیدر ا نییرار دادر بناابرا

رار ی یرانندگان مورد اناا ات و بازنگر  حووی میوضااح نییتح

عم کرد رانندگان را  نااارفاًتشاااور  نیاب که محاتم  ؛نگرفاند

ان در رانندگ قیطر نینمودند تا از ا  ت و  حووی میتخح  نوع

 ؛چارچوب یانون تار تارگر شناتاه شوند

دهنده ارائه هایشرتمرانندگان در  رانیا  در نظام حووی -1

ته   فیاساس یانون تار و تحارونو  بروشامند حم تدمات ه

در یااالااب  ،اناادتااردهحااوزه ارائااه  نیااا هااایشاااارتاام

ر اندگرفاهیرار  ی ( مورد شاااناساااایفرد مانکاری)پفرماتویش

تدمات  دهندهارائه هایشااارتماگرچه در راب ه با  نیهمچن

شده اما  بیتصو  ونو ، دساورالحم  اتاصانهوشامند حم 

رانندگان مورد اشااااره یرار نگرفاه   یحوو میوضاااح ،در آن

در  رانیا  فراننااه در نظام حووی  برت اف نظام حوویر اساام

رانندگان   حووی میدر راب ه با وضح رأی حال حاضر محاتم 

مذتور  هایشااارتمعم کرد رانندگان در و  اندکردهنناااادر 

 رشودنم شناتاه   حووی میتخح

 :شودم  شنهادینظر به مراتب فوق پ

تشورهای دیگر از جم ه تشور فراننه، نظام  همانند ساایر -2

رویه یضااای  یا از طریق بازنگری حووی  ایران نیز یا از طریق 

ه سامانده  وضحیم حووی  رانندگان در ایدام ب ،در یانون تار

   نماید؛ونودهنده تدمات حم ارائه هایشرتم

ه عنوان تارگر بدر نورت  ته امکان شناسای  رانندگان به -8

دلی  عدم جمم بودن ت یه شرایا یانون  وجود نداشاه باشد، 

اما  ؛مورد شاناسای  یرار داد فرماتویشرا همان  آنها توانم 

حدای  مزایای  را همچون بیمه  آنهاانون برای باه موجاب یاا

نمودر بین پیش
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