ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎرپ و  Japan Displayﺑﺮای
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی
 - OLEDدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺎرپ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﻬﻤﯽ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ را در ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ Japan

 Displayوارد ﯾﮏ ﺷﺮاﮐﺖ راﻫﺒﺮدی ﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﺎرپ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ژاﭘﻨﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎی ﮐﺮه ای ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ«.

اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎرپ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی وارد ﺑﺎزار ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی OLED
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ال ﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ رﺳﻤﺎً از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری  ۷.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﺎزه در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ

ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺷﺎرپ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺎرپ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎد ژاﭘﻨﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی
آن از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ آزاد وﺟﻮد دارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﻨﺎوری
ﺟﺪﯾﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  JOLEDاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Japan Displayﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
آﯾﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎری دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  OLEDﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه دارد.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  ،OLEDﭼﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری و ﭼﻪ از ﻃﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻇﻬﻮر ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

