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ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون »ﺟﻒ ﺑﺰوس« در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ااﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ رﺑﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی
زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
او ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎت رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺰوس ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ آﻣﺎزون ،ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎزون ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﺎزون ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﺑﺰوس ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺎزون ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ .وی
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲.۶درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺧﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺰوس اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ »آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺰوس ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در آﻣﺎزون ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﺳﮑﻠﺘﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻣﺎزون در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﺎری راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎزون ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻤﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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