ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اوﺑﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ رد
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ زن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
در ﺳﺎل  ۲۰۱۴از اوﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﺳﮓﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪای  ۲.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺑﺎﺑﺖ
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮاﯾﻂ در اوﺑﺮ ﺗﻐﺮ ﻧﮑﺮده و آنﻫﺎ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮی
روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪای  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺑﻪ زن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در  ۱۴ﻧﻮﺑﺖ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ زﯾﺮ ﺑﺎران ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ  ۱۴ﻣﻮرد
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎل  ۲۰۱۶و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﺑﺮ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺟﺎزه داده ﺗﺎ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ «.در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش دادﮔﺎه آﻣﺪه» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اوﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎد دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎ را رد ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ«.

اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ »ﻟﯿﺴﺎ اروﯾﻨﮓ« ﻧﻤﯽرﺳﺪ .دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎ
 ۳۲۴ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ او اﻫﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و  ۸۰۵ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻢ اروﯾﻨﮓ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ راﻧﻨﺪه او را ﺳﻮار
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮر ﺳﮓ راﻫﻨﻤﺎ در داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وی را در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده
ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اروﯾﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶۰ﺑﺎر رد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﺑﺮ ﺣﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

