ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﺎزون در روز ﭘﺮاﯾﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای روز ﭘﺮاﯾﻢ آﻣﺎزون اﻣﺴﺎل
اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی اﯾﻦ روز ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﺷﮑﻮﭘﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ
ﻫﺪﻓﺸﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻗﺘﯽ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﺋﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آن ﻫﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﯾﺸﺎن
را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺮده و ﮐﺎر داﺋﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه ای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای آن ﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ )آذر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﺮﻗﯽ( ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﺮوش رخ
ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ.

روز ﭘﺮاﯾﻢ آﻣﺎزون اﻣﺴﺎل  48ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﻣﺎزون ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در روز ﭘﺮاﯾﻢ آﻣﺎزون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻘﺪار ﮐﺎر
زﯾﺎدی ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﯽ اﺧﯿﺮا ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮﻗﺶ را
ﺑﻪ  15دﻻر در ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داده ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﯽ ﺳﻨﺪرز.

ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﻫﺎی آﻣﺎزون اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ .دﺳﺘﻤﺰد ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺘﯽ  16.25اﻟﯽ  20.80دﻻر در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ،
 20ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺣﻘﻮق .ﻣﺎ از ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،و از ﻫﻤﮕﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮری از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﺮاج روز ﭘﺮاﯾﻢ آﻣﺎزون اﻣﺴﺎل  48ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی  24و 25

ﺗﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

