آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
 ۹ﻣﺎﻫﻪ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﻮده و
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮔﺠﺖ ﮐﯿﻨﺪل و اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی اﮐﻮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﺰد ﮐﺎﻓﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻫﻨﮕﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۳۶ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﻫﻤﻮاره ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﺷﺎن را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
آﻣﺎزون در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﻨﮕﯿﺎﻧﮓ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورده ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن را در ﺟﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ

ﮐﺮده ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻧﺸﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ۶
داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرآﻣﻮز در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ،۱۰روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﮐﺎری ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﻗﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮز اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن »ﺗﺮی ﮔﻮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از روی ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  7و
 7ﭘﻼس

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

