ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر آنﺟﺎ اﺳﺖ...

ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻮاﺣﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﮔﺮﻳﺰ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺤﺼﻴﻞﮐﺮدﮔﺎن و دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮانﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ،ﻓﻘﻂ ﻳﮏ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﺎنﻣﺮزی ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﺟﺮا در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﻋﻢ از ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن
دارد .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪاﻣﻴﺪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻠﯽ
راﻫﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻳﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ
از ﺣﻀﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞﮐﺮدﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐﭘﻴﺸﮕﺎن ﮐﻢﺑﻬﺮه ﺷﺪه و راه ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺑﻲﮐﺎری ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﻲﮐﺎری ﻧﻴﺰ
در درازﻣﺪت ﭘﻴﺎﻣﺪ زﻳﺎنﺑﺎر دﻳﮕﺮی را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد و آن ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو،
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﺎﻟﺖﻫﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪاﺟﺮا درآوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و ﮐﺎرﺟﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺮونﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮی ﻫﻢ دارد ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻮقﻫﺎ،
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن )ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد آنﻫﺎ( و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ دﻓﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ آنﺟﺎﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻴﻄﻪ اﻧﺮژی در
واﻻس ﻫﺎروود ،ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ِ
ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و روزاﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  90ﻣﺎﻳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪاش در ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻧﯽ ﺗﺎ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش در ﻟﮑﺴﻴﻨﺘﮕﺘﻮن را ﻣﯽرﻓﺖ و
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .در ﺳﺎل  ،2011ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺟﺎی رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺮآن ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را رﻫﺎ
ﮐﻨﺪ ،در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Xpanxionﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
 Xpanxionاﺻﺎﻟﺘﺎ ً آﺗﻼﻧﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺎر آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در اﻳﺎﻟﺖ ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻪ دﻓﺘﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً دو دﻓﺘﺮ آن در ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻧﯽ ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎروود ،ﻗﺮار داﺷﺖ .او در آورﻳﻞ  2012ﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد را در اﻳﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﺖ ﻣﻬﻨﺪس اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻫﺎروود  34ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺑﺎزی را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮاﻳﻢ ﻋﻮض ﮐﺮد؛
اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﺪون آن رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی دو ﺳﺎﻋﺘﻪ روزاﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﮐﺎر در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ،درآﻣﺪ
ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺷﻐﻞ ﻫﺎروود ﻳﮑﯽ از ﺻﺪ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺣﮑﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ Xpanxion
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺋﻮل اورک ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
او ﻧﯿﺰ در اﺻﻞ اﻫﻞ ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ
و ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ«.

مطلب پیشنهادی :با این میلیاردهای خودساخته آشنا شوید!

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم از اﻳﺎﻟﺖﻫﺎی زراﻋﺖﻣﺤﻮر ﻏﺮب ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎلﺷﺮق اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻮاﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﭘﻴﺮی و ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎیﺷﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬارده
اﺳﺖ .ﻣﺎرک ﻣﺪر ،دﺳﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اداره ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درازﻣﺪﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در
ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﻣﻤﺘﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از آنﺟﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و در آنﺟﺎﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
ﺟﺎن ﮐﺮوﻣﺎرﺗﯽ ،ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎس اداره ﮐﺸﺎورزی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻗﻮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راهاﻧﺪازی دوﺑﺎره
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد «.اورک ﮐﻪ در ﺳﺎل  1983ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪن از داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ،اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺮک ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ روﻳﻪ ﺟﺎری
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :اﻳﻦ ﺣﺲ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ﺑﺮﮔﺮدم ،واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﮐﻤﯽ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻢ «.او در ﺳﺎل  2007ﺑﻪ اﻳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ  Xpanxionدر ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻧﯽ را
اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :از آن ﭘﺲ ،اﻟﮕﻮی ﮐﺎری »روﺳﺘﺎ ﺳﭙﺎری« ﯾﺎ ) rural sourcingﺑﺮونﺳﭙﺎری ﮐﺎر از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ( ،ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ در ﮐﺎرﻧﯽ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﻃﺮﺣﯽ را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه را ﺟﺬب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اورک ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ،
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ آنﻫﺎ ﻗﺒﻼ ً ﻫﺮﮔﺰ آنﺟﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در دﺳﺘﺮسﺷﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه
روﺳﺘﺎ ﺳﭙﺎری ) (Rural Sourcing Projectﻧﺎم دارد ﻳﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎﻏﻞ ،و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ )از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
وامﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد( .در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻳﺎﻟﺖ ﻧﻴﻮﻳﻮرک )آپاﺳﺘﻴﺖ ﻧﻴﻮﻳﻮرک( ،اداره ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻴﺎﮔﺎرا ﻓﺎﻟﺲ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮔﺎﻫﯽ در ازای ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻢﺗﺮ از
3ﻫﺰار دﻻر ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺳﺚ ﭘﻴﮑﻴﺮﻳﻠﻮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،در
راﺳﺘﺎی اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺣﺮاﺟﯽ دﻳﮕﺮ در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ
ﺑﻪﻓﺮوش رﻓﺖ .آنﻫﺎ اﻣﻴﺪوارﻧﺪ در ﺳﺎل  2014در ﻣﺠﻤﻮع  10ﺗﺎ  20ﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﻴﮑﻴﺮﻳﻠﻮ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :در ﺗﻼﺷﻴﻢ ﻫﺮ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺖ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮﻗﺮار و ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی
ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد«.

شکل :1جمعيت غيرشهری نبراسکا .نمودار از
بلومبرگ بيزينسويک .دادهها بر اساس سرشماری
ايالات متحده.

اﻳﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺰاس ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد و ﻫﻢ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در
ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﻢﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺮ اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺪود15ﻫﺰار دﻻر از وامﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻫﻞ اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ
)ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ راﮐﺪ اﺳﺖ( و ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎف
ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﺗﺮﻳﮏ و اﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو  25ﺳﺎﻟﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎ ،ﭘﺲ از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽﺷﺎن از داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎﻟﺘﯽ »ﻓﻮرت ﻫﻴﺰ« در ﺷﻬﺮ ﻫﻴﺰ اﻳﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺰاس ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻠﻴﺴﺒﻮرگ ،در
ﻫﻤﺎن اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ( در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگﺗﺮی
ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وامﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺷﺎن را ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ زوج ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ
ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در اﻳﻦﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮﺷﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﭘﺎﺗﺮﻳﮏ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮدک ﺑﻪﻣﻴﺎن ﻣﯽآﻳﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﻦﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد
اﻓﺮاد زﻳﺎدی را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﺷﺎون ﮐﺎﺳﮑﯽ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮﺷﻬﺮی ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺐﮐﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮی را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد «.ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Xpanxionﺷﻐﻞﻫﺎی
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎهدادهای ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﺳﮑﯽ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮﻳﺰ ﻣﻐﺰﻫﺎ )از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ( در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽدﻣﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اورک ،اﻳﻦﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻮانﺗﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او )ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻮد( ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺖﮐﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
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