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ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  OLEDﻗﺒﻞ از
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ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﭘﻞ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺑﺮای
ﻣﺪل آﺗﯽ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮔﺰارش رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
از ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ارﺗﻘﺎء
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Nikkeiﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﺣﺪود  6.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  50درﺻﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  OLEDﺧﻮد )ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل(
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ را

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﻞ  5.5اﯾﻨﭽﯽ  OLEDرا از آﻏﺎز ﺳﺎل

آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای اﭘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﻣﺎ ﺟﺪای از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) LG Displayرﻗﯿﺐ ﻫﻢ وﻃﻦ آن( و  JDIﮐﻪ دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ اش

در ژاﭘﻦ اﺳﺘﻘﺮار دارد ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ آﺗﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد از ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻌﺎت را ﮐﻪ درآﻣﺪش ﺑﺎ
ﻋﺎﯾﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﮐﺮه ای در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  95درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  OLEDدﻧﯿﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﭼﯿﻨﯽ(
ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  AMOLEDدر
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ در ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
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