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اوﺑﺮ،

ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اوﺑﺮ ،دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در
ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺣﺎﻻ ﺣﺪود  ۷۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن اوﺑﺮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ رو ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اوﺑﺮ در ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻃﺮح
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد دﯾﮕﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در آن ﻣﺎﺟﺮا ادﻋﺎ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد،

اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدهاﻧﺪ .اوﺑﺮ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﺣﺎﻻ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮح ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮوﻧﺪه اوﺑﺮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۶آﻏﺎز ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو راﻧﻨﺪه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اوﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎن دارد .اوﺑﺮ
دادﮔﺎه اوﻟﯿﻪ را واﮔﺬار ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ رﻓﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ
ﻫﻤﺎن رای ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﺪ ﺷﺪ.
اوﺑﺮ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﮔﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
»دارا ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اوﺑﺮ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای

ﻣﺎ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ
ﺷﻮد] .وﻟﯽ[ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

