 ۷دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۲۰۲۱ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮای دورﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۹
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر از
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﺧﺒﺮی از دورﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ در  ۲۰۲۱وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای دورﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻣﺴﺎل آﻣﺎدﮔﯽ دورﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻨﺎر

آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دورﮐﺎری دارﻧﺪ.

ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﺧﺮ  ۲۰۲۰ﻗﺮار دارﯾﻢ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در دوران
ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ دورﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ » «FlexJobsاز  ۴۰۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ ۶۱ ،درﺻﺪ
آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دورﮐﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و  ۳۱درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ
ﺟﻤﻌﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دورﮐﺎری ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺗﺮ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﺎداش درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ زﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ دورﮐﺎری در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران از اﻓﺮاد دورﮐﺎر
ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم در ﺟﻬﺎن دورﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎر آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاردی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ.
»ﺑﺮی رﯾﻨﻮﻟﺪز« ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺷﺪ ﺷﻐﻠﯽ در  FlexJobsﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﮐﺎری در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دورﮐﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮی

ﻋﺎدی و راﯾﺞ ﺷﺪه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ در  ۲۰۲۱ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد دورﮐﺎر ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد دورﮐﺎر ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان » «Forrester Researchﺑﻪ ﻧﺎم »دﯾﻮﯾﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده

ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دورﮐﺎر ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎﻧﺴﻮن ،اﻣﻨﯿﺖ دورﮐﺎری ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و درون دﻓﺘﺮ
ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ دورﮐﺎری
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی دورﮐﺎری ،اﻧﺘﻘﺎل اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺮوع ﮐﺎرﻫﺎ از ﻣﺤﻠﯽ ﻏﯿﺮ از دﻓﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دورﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ و در آﯾﻨﺪه
دورﮐﺎری ﺳﺎدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دورﮐﺎری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﺮ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺴﺎل ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﮐﺮده ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎدتﻫﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎر
»ون در وورت« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ » «Remoteﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد دورﮐﺎر از ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻓﺮاد دورﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی دورﮐﺎری
ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ورت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد درﺑﺎره دورﮐﺎری ،اﻣﮑﺎن ﮐﺎر در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻨﯿﻦ آزادی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺲ آزادی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وورت ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دورﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺪا ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و
ﺑﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وورت اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و اﻓﺮاد از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر دورﮐﺎری ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺣﺲ اﻧﺰوای ﮐﻤﺘﺮ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دورﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻧﺰوا دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
وورت دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﻪ ﺧﻮد دورﮐﺎری اﺳﺖ:

»دورﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دورﮐﺎری را ﺑﺮای آنﻫﺎ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.

ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار دورﮐﺎری
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان دورﮐﺎری ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وورت ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺳﺎل ۲۰۲۱
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﮐﻨﻨﺪ .وورت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺮو اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺻﺪاﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد«.

اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﻓﺮاد دورﮐﺎر
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﻧﯿﺮو از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

