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 راينهای جانع دٍرکاری چیست؟
 .نکنید دٍرکاری قبل از خَاندن این نقالٌ يرگز اقدانی برای

يهٌ افراد با ٍاژى دٍرکاری کو ٍ بیش آشنا يستند، کٌ عالقٌ بٌ این کار در چندین سال اخیر رٍاج بیشتری پیدا 
 .کردى است

ديند ٍ خَاستار انجام ٍظایف شغلی خَد بٌ  يا، کارفرنايا ٍ کارنندان زیادی بٌ این نَضَع عالقٌ نشان نی شرکت
 .این صَرت يستند

 .ديد نع دٍرکاری بٌ تهام سَاالت شها دربارى دٍرکاری پاسخ نیاراينهای ج

 دٍرکاری چیست؟
 .ديد نیراينهای جانع دٍرکاری تعریف جانعی بٌ شها ارائٌ 

یا کار از راى دٍر یعنی انجام ٍظایف شغلی در خارج از نحیط فیزیکی نحل کار نانند سازنان، ادارى، شرکت  دٍرکاری
 .دیگری ٍ ير نحل

شَد کٌ یک کارنند نسبت بٌ انجام آن کار تعًد دارد ٍ از کارفرنای خَد  ٍظایف شغلی تهام کاريایی را شانل نی
 .گیرد حقَق نی

 :این ٍاژى در چًارچَب تعریف خَد چًار بعد دارد
 .نحل کار: کٌ نی تَاند در ير نقطٌ ٍ خارج از یک نحل کار سازنانی نتهرکز باشد

 .ٍری اطالعات ٍ ارتباطات: بٌ عنَان پشتیبانی فنی برای کار از راى دٍراستفادى از فنا
 .تَزیع زنان: با اشارى بٌ نقدار زنان تعَیض شدى در نحل کار سنتی

 .تنَع رٍابط اشتغال بین کارفرنا ٍ کارنند: از کار با قرارداد تا اشتغال سنتی تهام ٍقت

َاع دٍرکاری  ان

 فعالیت بٌ این شکل در نظر بگیرد کاری کند ٍ یا کارفرنا بخَايد فردی را برای انجام کٌ یک فرد بتَاند دٍر   برای این
 .باید انَاع نختلف آن را بشناسد

 .تر در نَرد نشاغل ٍ ٍظایف افراد صحبت کنیو کنیو تا بتَانیو راحت بندی نی ی نختلف تقسیو دستٌ ۵را بٌ  دٍرکاری

 سیار 
تاپ ٍ  تَاند در ير نکانی ٍ از طریق ير دستگايی نانند نَبایل رایانٌ شخصی لپ یار کارنند نیدر نَع س

 .ٍظایف خَد را انجام ديد…. 
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 چندجایی نحدٍد 
 تَاند يایی دارد نانند نحل انجام کار نثاًل کارنند فقط نی در نَع چند جایی نحدٍد یک کارنند نحدٍدیت

 .د استدر ننزل کار کند یا در استفادى از ٍسایل نحدٍ
 .تَاند از نَبایل یا لپ تاپی کٌ شرکت در اختیار اٍ قرار دادى است استفادى کند نثاًل فقط نی

 ٌدر خان 
 در این نَع دٍرکاری کارنندان تنًا از ننزل خَد ٍ از یک رایانٌ نشخص برای انجام ٍظایف شغلی خَد

 .نسبت بٌ یک سازنان یا کارفرنا انجام نی ديند

 شناٍر سازنانی 
 ای کٌ نتعلق بٌ سازنان است تَاند ٍظایف خَد را از طریق ير رایانٌ د نیدر نَع شناٍر سازنانی کارنن

 تَاند در سایر شعبات یک سازنان نیز باشد در این نَع نحدٍد بٌ سازنان یا انجام ديد. این رایانٌ نی
 .کنیو یک ٍسیلٌ خاص نیستیو انا در یکی از شعبات سازنان کار نی

  دٍرکاری آزادفریلنسینگ یا 
ای کار  در فریلنسرینگ کارنند ٍابستگی حقَقی بٌ سازنان یا کارفرنای نشخص ندارد در قالب پرٍژى

 .کند نی
ديد ٍ خرٍجی را بٌ کارفرنا  يا را بٌ ير نحَی کٌ بخَايد انجام نی يایی را کٌ اخذ کردى آن اٍ پرٍژى

 .تحَیل نی ديد

َانند دٍرکاری کنند؟ چٌ نشاغلی نهی  ت
 .تَانند تَانند دٍرکاری کنند یا بٌ صَرت تهام ٍقت نهی ا برخی از نشاغل يستند کٌ نهیتنً

 .ٍ باید ساعاتی را در نحل کار خَد حضَر داشتٌ باشند
 .برداری حاضر باشد  بردار برای انجام یک پرٍژى حتهًا باید در ساعاتی از رٍز در نحل فیلو  نثاًل یک فیلو

 .تَاند دٍرکاری انجام ديد آن نانند تدٍین نیانا برای انجام بقیٌ انَر 
آالت سر ٍ کار دارد یا بر نسئلٌ ای نظارت  يا ٍ ناشین يا فرد بٌ طَر فیزیکی با برخی از دستگاى نشاغلی کٌ در آن

 .داشتٌ باشد
پردازش کاال صَرت فیزیکی در حال  يای تَلیدی یک کارخانٌ یا کارکنان انبار کٌ بٌ نانند اپراتَريای فیزیکی دستگاى

 .يستند
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َانیو یک شغل دٍرکاری بیابیو؟ چگَنٌ نی  ت
 .تَانید یک شغل نناسب بیابید با خَاندن راينهای جانع دٍرکاری نی

 يای شغلی در خارج از نحل کار برای افراد بسیار خَشایند است انا سَال اینجاست انجام کاريا ٍ فعالیت
 .انجام داد، برای این کار دٍ راى ٍجَد دارد دٍرکاری ن را بٌ صَرتتَان شغلی پیدا کرد کٌ بتَان آ کٌ چگَنٌ نی

 .يا را بٌ نَقع تحَیل ديد راى اٍل فیریلنسرینگ نی باشد کٌ فرد باید بتَاند پرٍژى اخذ نهَدى ٍ آن .1
تَانند در آن عضَ شَند ٍ با کارفرنایانی کٌ بٌ دنبال افراد  سایت يایی ٍجَد دارد کٌ فیریلنسريا نی

 ر يستندفریلنس
 .با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

تَاند، باید در سازنانی کٌ  تنًایی نهی راى دٍم برای تجربٌ انَاع دیگر دٍرکاری بٌ جز فریلنسرینگ فرد بٌ  .2
 کند کار نی

 .يای انجام ٍظایف شغلی بٌ دٍر از نحل کار برای پرسنل فرايو شَد شرایط ٍ زیرساخت

 ديند در یک سازنان نشغَل بٌ کار شَند، دٍست ندارند ٍ ترجیح نیبسیاری از افراد فریلنسرینگ را 
 .يا بسیار لذت بخش است کٌ شغل خَد را خارج از نحل فیزیکی سازنان انجام ديند انا برای آن

 تَانید نراحل زیر را در پیش بگیرید تا بتَانید شغل نناسب کٌ بتَانید در یک شرکت دٍرکاری کنید، نی برای این
 .از نحل کار نیز انجام ديید  خَد را در خارج ٍ دلخَاى

 يای پیداکردن شغل دٍرکاری در یک سازنان راى
 حبت کنیدبا رئیس خَد ص. 

 .تَانید بازديی خَبی داشتٌ باشید بٌ اٍ اطهینان ديید کٌ در خانٌ نیز نی
ديید  بٌ کارفرنا خَد اطهینان ديید کٌ بٌ يهان شکل کٌ در نحل کار ٍظایف خَد را بٌ خَبی انجام نی

 .تَانید بٌ درستی کار کنید در خانٌ نیز نی

 پذیر باشند پیدا کنید کٌ انعطافيایی را  شرکت. 
يا خَد نایل بٌ استخدام افرادی يستند کٌ بتَانند خارج از نحیط کار نیز نشغَل انجام  برخی شرکت
 .باشند ٍظایف خَد 

 از کاليبرداری در کار خَدداری کنید. 
 .شها باید بٌ گَنٌ تعًد خَد نسبت بٌ کار را نشان ديید کٌ کارفرنا بتَاند کار را بٌ شها بسپارد

تَانید  انند: کو کاری، افشا اطالعات نحرنانٌ شرکت، عدم انجام بٌ نَقع کاريا ٍ بسیاری نَارد دیگر نین
 .برداری در کار باشد نصداق بارزی از کالى
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 رزٍنٌ خَد را تغییر ديید. 
 .بٌ این شکل نیز نَثر باشد  تَاند در بٌ دست آٍردن شغلی رزٍنٌ کاری نی  نحَى نگارش یک

 تَانند تاثیر بٌ سزایی افرادی کٌ سابقٌ دٍرکاری دارند کهک بگیرید نی برای نَشتن رزٍنٌ خَد از
 .در رزٍنٌ ٍ نظر کارفرنا داشتٌ باشد

 نحل کار خَد در خانٌ را بٌ نهایش بگذارید. 
افرادی کٌ تهایل دارند کار خَد را در خارج از نحل کار انجام ديند قطعا یک نحل در خانٌ را برای کار خَد 

 .اند اختصاص دادى
ای بَدن ٍ جدی بَدن  تَاند، تعًَ ٍ حرفٌ گذاشتن این نَضَع ٍ نشان دادن آن بٌ کارفرنا نیدر نیان 

 .شها را در کار نشان ديد

 
 .با شبکٌ خَد ارتباط برقرار کنید

 تَاند بٌ راحتی قابل دسترسی نیستنَ ٍ این نَضَع نی  رٍند، برخی افراد ينگانی کٌ بٌ دٍرکاری نی
نستقیو بگذارد ٍ دیگر کارکنان شرکت را با نشکل نَاجٌ کند ٍ بر رٍند کار یک شرکت ٍ نجهَعٌ تاثیر 

 .کارکرد را پایین بیاٍرد

 از رسانٌ يای اجتهاعی استفادى کنید. 
تَانید ير چیزی را  يا نقش حیاتی دارند. جایی کٌ نی يای اجتهاعی را فرانَش نکنید انرٍزى رسانٌ رسانٌ

 .خَايید بیابید کٌ نی
 .يا ارتباط برقرار کنید تَانید با افراد ٍ نجهَعٌ نیيا شها  يا ٍ برنانٌ در انَاع رسانٌ

يا بٌ دنبال افراد دٍرکار يستند، بعد از کهی جست ٍ جَ بٌ احتهال بسیار زیاد  يا نیز در يهین رسانٌ آن
 .یابید چند شرکت دلخَاى را نی

 .دیگر يهکاری را شرٍع کنید يای نًایی با یک تَانید بعد از صحبت کٌ نی

ٌ بای  د رعایت شَدآدابی ک
 .تَانید با آدابی کٌ باید رعایت شَد، آشنا شَید در راينهای جانع دٍرکاری نی

 .باید در دٍرکاری آداب دٍرکاری رعایت شَد تا بتَانید نتیجٌ دلخَاى را بگیرید
 .شاید کار کارکردن در خانٌ یا در نحیطی بٌ دٍر از نحل کار، در ابتدا بسیار خَشایند بٌ نظر برسد

 .کار برایهان بسیار دشَار خَايد بَد اگر آداب ٍاصَل آن را رعایت نکنیو انا 
 .چٌ بسا افرادی بَدى اند کٌ بٌ دلیل عدم رعایت این اصَل شغل خَد را از دست دادى اند

 .ينگانی کٌ شها قصد دارید در خانٌ کار کنید در ابتدا باید چًار چَب قَانین خَد را نشخص کنید

https://rahaco.net/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/?preview_id=19838&preview_nonce=4c3b24bf2d&_thumbnail_id=20043&preview=true#1c0b51fa0fb31ab26
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ًارچَب دٍر   کاریتعیین چ

 .نحل نشخصی را برای انجام کار يای خَد انتخاب کنید .1
 .ٍسایل نَرد نیاز را در دسترس خَد قرار ديید .2
 .تایو نشخصی را برای غذا خَردن ٍ استراحت کردن در نظر بگیرید .3
 .حفظ کردن ارتباط ننظو خَد با سایر يهکاران نربَطٌ .4
 .نداردلباس رسهی بپَشید. رعایت این نَرد برای يهٌ لزٍنی   .5
 .يای رٍزانٌ تًیٌ گزارش از اتفاقات ٍ فعالیت .6

 ابزاريای نَرد نیاز
 .کند راينهای جانع دٍرکاری بٌ شها ابزاريای نَرد نیاز را نعرفی نی

 کنید، ديید خَدتان ابزاريای نَرد نیاز را انتخاب نی صَرت فیریلنسرینگ دٍرکاری انجام نی اگر شها بٌ 
 ديید باید بیشتر ی اگر شها تحت نظر سازنان یا شرکت دٍرکاری انجام نیکٌ با چٌ ابزاری کار کنید ٍل

 .بٌ این نَضَع بپردازیو ٍ نسئلٌ را بازتر کنیو
 .برای نثال نَع پست سازنانی شها در تجًیزات نَردنیاز در ننزل تاثیرگذار است

 .افزاريا باشد اپ ٍ انَاع نرمت تَاند ير چیزی نانند اینترنت، خط تلفن، رایانٌ یا لپ ننظَر از تجًیزات نی
 .ٍگَيای الزم انجام شَد برای نحَى تانین این ابزاريا بین شها ٍ سازنان باید گفت

 .نهکن است برخی را خَدتان تانین کنید ٍ برخی را سازنان در اختیار شها قرار ديد
 .اینترنت نَرد نیاز يا بر عًدى شها باشد ٍلی يزینٌ را سازنان بپردازد نانند تَاند تانین آن یا نی

 .گیرد پس تانین ابزار نَرد نیاز برای انجام کاريا با تَجٌ بٌ تَافقات شها ٍ سازنان صَرت نی

 نزایا دٍرکاری
 .يا بگذارد تَاند نزایای بسیاری را در اختیار کارنندان، کارفرنایان ٍ شرکت انجام ٍظایف شغلی بٌ این شکل نی

 ای کٌ بٌ آن بنگریو ٍ آن را بررسی کنیو سراسر سَد ت اجرا شَد از ير زاٍیٌيا برای این کار درس اگر زیرساخت
 .نی باشد ٍ خسارتی برای کسی ندارد

 .يا سَدی ندارد برخی ندیران بر این باٍر يستند کٌ دٍرکاری تنًا بٌ نفع پرسنل است ٍ برای آن
 .برند باید بگَیو کٌ در دٍرکاری ندیران سَد بیشتری نی

 .ی راينهای جانع دٍرکاری این نزایا را بررسی کنیو باشید تا در ادانٌبا نا يهراى 
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 نزایای دٍرکاری برای کارفرنا نزایای دٍرکاری برای کارنند

 نکان استخدام نیرٍ از ير نقطٌ يای رفت ٍ آند کايش يزینٌ

 عدم تأنین فضای اداری برای کارنندان انجام ٍظایف کاری از ير نقطٌ

 ندیریت ٍ نظارت دقیق زنان انجام کاريا انعطاف بیشتر در

 يا بین ندیر ٍ پرسنل يا ٍ تنش کايش استرس يا بین پرسنل ٍ ندیر يا ٍ تنش کايش استرس

 يا کايش يزینٌ عدم نَاجٌ با ترافیک شًری

 کايش نصرف انرژی صرفٌ جَیی در ٍقت

 

 ديد نزایایی کٌ دٍرکاری بٌ جانعٌ نی
شَند، بٌ نزایایی کٌ جانعٌ نیز  نند نی کارنند ٍ کارفرنا از آن بًرى  عالٍى بر نزایایی کٌدر راينهای جانع دٍرکاری 

 .کند اشارى دارد دریافت نی
 .در نظر بگیرید رٍزانٌ چند نفر برای رسیدن بٌ نحل کار خَد ٍ ننزل در سطح شًری رفت ٍ آند دارند

 .آن رٍبرٍ يستیو ترافیک شًری است یکی از نشکالتی کٌ بٌ ٍیژى در شًريای بزرگ ٍ پرجهعیت با
فعالیت  دٍرکاری حال بٌ این نَضَع فکر کنید اگر از ير شرکتی تنًا نصف نجهَعٌ آن شرکت بتَانند بٌ صَرت

 نهایند،
 .تَاند در حجو ترافیک نَثر باشد چٌ قدر نی

باشد کٌ این نسئلٌ  تَاند کايش نصرف بنزین ٍ کايش آلَدگی يَا را بٌ دنبال داشتٌ کايش رفت ٍ آنديا نی
 .تَاند نَضَعات بسیاری را در بر بگیرد بسیار نًهی است کٌ نی
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اخیر کٌ بٌ شدت با آن نَاجٌ يستیو را کايش   يَا را کٌ درچندین سال  ترافیک شًری، آلَدگی صَتی ٍ آلَدگی
 .ديد نی

 ٍیرٍس کرٍنا  دٍرکاری ٍ تاثیر آن بر

رٍ کردى  در کشَر نا بلکٌ در تهام دنیا، نردم جانعٌ را با نشکالتی رٍبٌبا تَجٌ بٌ گسترش ٍیرٍس کرٍنا نٌ تنًا 
 .است

يای رٍزنرى در سطح شًريا برای رفت ٍ آند بٌ نحل کار  با در نظر گرفتن این نَضَع کٌ بسیاری از رفت ٍ آند
 .است

نشخص نیست این  تَانند کار خَد را تعطیل کردى ٍ در خانٌ بنشینند چرا کٌ نشخص است کٌ يهٌ افراد نهی
نعظل چقدر ادانٌ دارد اگر یک رٍز ٍ یک يفتٌ بَد تهام افراد کار خَد را برای این ندت نشخص تعطیل کردى ٍ 

 .رفتند انا این ٍضعیت نشخص نیست کٌ چٌ ندت ادانٌ دارد بعد از آن دٍبارى بٌ سرکار نی

ر فرد شرایطی فرايو شَد کٌ بتَاند از بسیار ارزشهند است اگر در اٍضاع کنَنی برای ي نشخصا حفظ سالنتی 
 .کنند ننزل ٍظایف کاری خَد را انجام ديد قطعا افراد استقبال نی

يای دٍرکاری در  يا زیرساخت قطعا در شرایط فعلی دٍرکاری راى حل نشکالت است نٌ بیکاری بسیاری از شرکت
نَظف کردى اند تا در خانٌ ٍظایف  شان فرايو است ٍ با تَجٌ بٌ نشکالت پیش رٍ کارنندان خَد را نجهَعٌ

 .شغلی خَد را انجام ديند
 .کنند با این رٍش يو بٌ سالنتی خَد ٍ يو بٌ قطع این زنجیرى کهک نی

تر  يای ضرٍری ير چٌ سریع اندازی زیرساخت ٍجَد ندارد بًتر است برای راى  يا در ير سازنانی کٌ این زیرساخت
 .اقدام کنند

 .برد کافی است با نتخصصان این حَزى در ارتباط باشید يا زنان زیادی نهی راى اندازی این زیرساخت

 آیا دٍرکاری ایدى نناسبی است؟
 با بررسی تهام نسائل ٍ نکات ذکر شدى باید گفت کٌ اگر چند شرط زیر را بتَانیو درست اجرا کنیو،

 .باشد اريا نیدٍرکاری نٌ تنًا یک ایدى نناسب بلکٌ یک ایدى رد نشدنی برای تهام کسب ٍ ک

 ایجاد زیرساخت نناسب برای پرسنل ( شرط اٍل
 .اجرای شرط اٍل بر عًدى سازنان ٍ ندیر سازنان نی باشد

 فرايو کردن نحیط کار نناسب در خانٌ  (شرط دٍم
 .برای اجرایی شرط دٍم بخشی از آن را کارنند ٍ بخش دیگری را سازنان فرايو نی کند

 .يا سازی درست زیرساخت در خانٌ ٍ سازنان با پیادى کارنند با ایجاد یک نحیط آرام
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 بندی درست برای رسیدگی بٌ انَر زنان (شرط سَم
 .بندی نناسبی برای انجام انَر داشتٌ باشد اجرای شرط سَم کاناًل ٍابستٌ بٌ کارنند است اٍ باید بتَاند زنان

 .ريا را داریوبا انید اجرایی شدن سٌ شرط باال آرزٍی نَفقیت بیشتر در کسب ٍ کا

 

 ارتباط از راى دٍر چیست؟
ديد ارتباط از راى دٍر )يهچنین بٌ کار از خانٌ یا تجارت  بر طبق تعریفی کٌ راينهای جانع دٍرکاری ارائٌ نی

 الکترٍنیکی نیز نعرٍف است( نَعی کار است
يا،  شاپ نانند کافی زدیک بٌ خانٌکند، غالبًا از خانٌ یا نکانی ن نی کٌ در آن کارنند در خارج از نحل کار، فعالیت

 .يای نختلف دیگر کتابخانٌ يا ٍ نکان
کارنند بٌ جای سفر بٌ دفتر، از طریق ارتباطات از راى دٍر ارتباط برقرار نی کند ٍ با يهکاران ٍ کارفرنایان از طریق 

 .تلفن ٍ ایهیل در ارتباط است
 .س با کارفرنا ٍارد دفتر شَدکارنند نهکن است گايی اٍقات برای شرکت در جلسات ٍ تها

 .انا با ٍجَد گزینٌ يای زیادی برای کنفرانس از راى دٍر، نهکن است نیازی بٌ نراجعٌ نباشد

ت بین ارتباط از راى دٍر ٍ کار از راى دٍر  تفٍا
 .کند يای نَجَد نیان ارتباط از راى دٍر ٍ کار از راى دٍر رابررسی نی راينهای جانع دٍرکاری تفاٍت

 .از نزدیک ارتباط دارند ، انا بین این دٍ تفاٍت ٍجَد دارد” کار از راى دٍر“ٍ ” ارتباط از راى دٍر“نفايیو  اگرچٌ
 يهٌ نَع کاريایی کٌ بٌ کهک فناٍری انجام نی شَند در خارج از یک فضای کاری نستقر در نرکز

https://rahaco.net/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/?preview_id=19838&preview_nonce=4c3b24bf2d&_thumbnail_id=20043&preview=true
https://rahaco.net/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/?preview_id=19838&preview_nonce=4c3b24bf2d&_thumbnail_id=20043&preview=true
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یرى( بٌ عنَان کار درنظر گرفتٌ نی )از جهلٌ کاريایی کٌ در خانٌ انجام نی شَد ، تهاس يای خارج از خانٌ ٍ غ
 .شَند

رٍز در يفتٌ از یک سایت کاری جایگزین  ۳تا  ۱ارتباطات راى دٍر نعهَاًل یک دفتر سنتی را حفظ کردى ٍ نعهَاًل از 
 .کار نی کنند

  راى دٍرتعریف کار از 
ير نَع جایگزینی از فناٍری يای اطالعات )نانند ارتباطات از راى دٍر ٍ / یا رایانٌ يا( برای سفريای عادی 

 .نرتبط با کار
 .کٌ کارگران را بٌ سهت کار سَق ديند کار را بٌ سهت کارگران سَق نی ديد بٌ جای این

 تعریف ارتباط از راى دٍر 
ارى دارد کٌ در یک نکان انجام نی شَد کٌ باعث کايش ارتباط از راى دٍر بٌ طَر خاص بٌ کاريایی اش

 زنان رفت ٍ آند
 .يا نی شَد چنین تسریع در انجام فعالیت ٍ يو

 .يای اطالعاتی بٌ جای برای رفت ٍ آند بٌ کار جایگزینی جزئی یا کلی فناٍری
راى دٍر نَعی کار از راى در اینجا تأکید بر کايش یا حذف رفت ٍ آند رٍزانٌ بٌ ٍ از نحل کار است. ارتباط از 

 .دٍر است
يا استفادى کنید نی تَانند در داخل ننزل یا  تَانید برای ارتباط از راى دٍر از آن نکان يایی کٌ شها نی

یک نحل نخصَص برای کار از راى دٍر باشند کٌ از طریق اتصال بٌ پًنا باند،کانپیَتر یا  برخی دیگر از
انٌ الکترٍنیکی دیگری کٌ برای تعانل ٍ برقراری ارتباط استفادى نی یا ير رس خطَط تلفن تسًیل نی شَد

 .شَد
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