 ۶ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
آﻣﺎزون ،اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻤﮕﯽ وﻋﺪه داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ،ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺑﺎ

ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ

دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﭙﺰﻫﺎ،
راﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم از راه دور را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزه ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر داﺋﻤﯽ و
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ:
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ وﺑﻼﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻃﻮل دوره ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻋﺘﯽ اراﺋﻪ

دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت را ﻃﺒﻖ روال و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﮏ ﮐﺮاچ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ
را ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻧﻈﺮ دارد ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﻗﺖ را در ﻃﻮل روزﻫﺎی ﮐﺎر در
ﻣﻨﺰل ،در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ ،ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
آﻣﺎزون ﻫﻢ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ  Axiosارﺳﺎل ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :ﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﺳﯿﺎﺗﻞ
و  Bellevueﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )از ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺎ و ﺳﺮاﯾﺪارﻫﺎ( در
دوراﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺟﺎره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی آﻣﺎزون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ دوران از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﭘﻞ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

