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اﺳﻨﺎد ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺎردﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﺻﺪﻫﺎ
ﮐﻮدک ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد در آورده و از آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی
اﻟﮑﺴﺎی آﻣﺎزون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﺷﺐ و ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ

اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻣﺎزون را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺤﺼﻼن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺨﺶ
ﺟﻨﻮﺑﯽ  (Hengyangﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺮن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﺎر در ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺳﻨﺎد ﻓﺎش ﺷﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﻣﺎه و در ﻃﻮل

دوره ﻫﺎی اوج ﮐﺎری ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﻮ و اﮐﻮ دات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻨﺪل آﻣﺎزون در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺰار ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﻨﯽ اﺟﺎزه دارﻧﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ در ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اﭘﻞ ﻧﯿﺰ آﯾﻔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را اﺗﺨﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد:

ﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی اﻧﺘﺮﻧﯽ ﻣﺪارس ﻫﻤﮑﺎر را دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺘﺮن ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻧﺘﺮن ﻫﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﻪ ای را
ﺑﺎﺑﺖ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن آﻣﺎزون ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﻋﺰام
ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻮرا ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی داﻧﺶ آﻣﻮزان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﺳﻄﻮح ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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