ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ »ﺟﺎب ﮔﺎی« ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺟﺎب ﮔﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ درﺑﺎره
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» :ﻫﺪف ﻣﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد در اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﻌﻦ ﺣﻘﻮق و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ «.اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﺎب ﮔﺎی ﺧﺒﺮ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دادهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ را ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﯽ
در ﭘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
»ﻋﻠﯽ ﭘﺎﻣﻨﺎری« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎل  ۹۷ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﺲ از آن اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ از ﺟﺎب ﮔﺎی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻﮔﺎه از اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد دور
ﻧﺸﺪﻧﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ و از

ﻫﻤﯿﻦ رو ﭘﻨﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ؛
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﮐﺜﺮا ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﺑﻮدﻧﺪ«.

ﭘﺎﻣﻨﺎری در ﻣﻮرد ﭼﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺟﺎب ﮔﺎی ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ  ۴ﻧﻔﺮهﺷﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ» :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و آزار و اذﯾﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﯽ
ﻫﻢ ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺟﺎب ﮔﺎی ،ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺎبﮔﺎی ﻣﯽﺧﻮرد اﮔﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺎﻣﻨﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﺎب ﮔﺎی ﺑﺎ  ۴ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ داده
اﺳﺖ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا از اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﺨﺪام وارد ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم وارد ﻣﺬاﮐﺮه
ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﮕﺮان دﯾﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی از ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ«.
»ﯾﺰدان وﮐﯿﻠﯽ ﻧﮋاد« دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﺎب ﮔﺎی ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ
ﺟﻨﺲ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎب ﮔﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﻤﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺟﺎب
ﮔﺎی ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮار دادن ﻣﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﺮﮐﺖ  Xدرﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

ﻋﺪم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺎب ﮔﺎی اﺑﻼغ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺑﮕﺎی
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وﮐﯿﻠﯽ ﻧﮋاد درﺑﺎره ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎ آن
اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪن از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺮار دادن ﺗﺠﺮﺑﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎب ﮔﺎی را در ﺷﺮاﯾﻂ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺎب
ﮔﺎی در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ«.
اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﺎ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﺬف ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ درﺧﻮاﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ﭘﺎﻣﻨﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ

ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ«.

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎب ﮔﺎی ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﮕﺎی را زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاوم و ﺗﻌﺪد

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺑﮕﺎی را دارد «.ﭘﺎﻣﻨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺟﺎﺑﮕﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺎری و
اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ:

»ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آن
ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
زﻣﺎن و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﻣﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺮﮐﺖ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺲ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﻀﺎی ﮐﺎری در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد«.
وﮐﯿﻠﯽ ﻧﮋاد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎب ﮔﺎی ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روزی در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪﻟﯽ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎب ﮔﺎی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرش را اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺗﻮﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﺻﻮل ﺟﺎب
ﮔﺎی ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺟﺎب ﮔﺎی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ«.
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