ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ ،ﺣﻖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن
ﻧﺪارﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ً
اﺧﯿﺮا ﮔﺰارش درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  50ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
ﮐﻪ »ﺟﯽ .ﮐﯽ .ﺷﺎﯾﻨﺒﺮگ« ) ،(JK Scheinbergﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎم آﺷﻨﺎی اﭘﻞ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﭘﺮوژه
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﭘﻞ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،در ﺳﺎل  2008در ﺗﻼش ﺑﻮده
ﺗﺎ در  Genius Barﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 Genius Barﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در آن ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﻨﺒﺮگ در
ﺳﺎل  2008ﮐﻪ  54ﺳﺎل داﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻦ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﺨﺪام در  Genius Barﺑﭙﺮدازد.

ﺷﺎﯾﻨﺒﺮگ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،او را از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﺎ وی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﭘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را از وی
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﻨﺒﺮگ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮ ﮐﺮدن
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﯾﻨﺒﺮگ ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ از اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ
ﻧﺎﺑﻐﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ  60ﺳﺎل دارد اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻔﺎوت
ﺳﻨﯽ وی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ داﻧﺴﺖ.
در واﻗﻊ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﻖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻧﺪارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

