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ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »آﯾﻔﻮن 10
ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮن در ﺗﻤﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺎه
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از » «Business Koreaﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﭘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﻔﻮن را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﻫﺪ
ً
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻗﻄﻌﺎت آﯾﻔﻮن ) 10ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ(
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
 OLEDﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  10اﺳﺖ ،از ﺳﻮی اﭘﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ از  40ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن را ﺑﺮای دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2018ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Business Koreaاز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDآﯾﻔﻮن  10را ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ رﻗﯿﺐ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻃﺮف
در دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را ﺑﺮای اﭘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
رواﺑﻂ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﭘﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻦ ﮐﺮه ای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﯾﻌﻨﯽ ال ﺟﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ راه ﮐﺎر دﯾﮕﺮی را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮار
اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﯾﻔﻮن  10ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻔﻮن  10ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﻣﺪل در ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﻼس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻔﻮن  10ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  10ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

