رﺑﺎت اﻧﺒﺎردار آﻣﺎزون  ۲۴ﮐﺎرﻣﻨﺪ را راﻫﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۷
ﯾﮏ رﺑﺎت ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﻣﺎزون ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻪ درون آن داﻓﻊ ﺧﺮس ﻗﺮار داده ﺷﺪه
ﺑﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ  ۲۴ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺒﺎر راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ وﺧﯿﻢ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و  ۳۰ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪاوا ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺒﺎر آﻣﺎزون در
ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ داﻓﻊ ﺧﺮس -ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاری دادن ﺧﺮسﻫﺎی وﺣﺸﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد -از ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮی
اﯾﻦ اﻧﺒﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ داﺧﻞ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻏﺮوب ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،آﻣﺎزون اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﺎ در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه
ﻫﻤﻪی ﻣﺠﺮوﺣﺎن از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻣﺎزون در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد.

آﻣﺎزون ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺎری در اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎزون را در
ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻗﺮار داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏ دﯾﻮار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎتﻫﺎ در وﻫﻠﻪی اول ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رﺑﺎتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ رﺑﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺮد ۲۲
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

