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ﻟﻨﻮو اﻣﺮوز ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم
داﺷﺘﻪ ﺣﺪود دو درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ  55ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ را اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ از واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه از واﺣﺪ
ﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﯾﻪ دروﯾﺪ

ﻻﯾﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﻨﻮو ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﻮی آن
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  3200ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از
دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻟﻨﻮو در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی در راﺳﺘﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮروﻻﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن دﻧﯿﺎ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ را ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ آﻏﺎز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻟﻨﻮو ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﺗﻮ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی زﯾﺎدی را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﻢ و
رﺳﻤﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ واﺣﺪ ﻣﻮﺗﻮ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻗﺪر ﺧﻮد را ﻧﺪارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮک ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺪﯾﺮان
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه و اوﺿﺎع را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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