رﺟﯿﺴﺘﺮی

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

از

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
»ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽﻧﯿﺎ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﻋﻼم
زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  97ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺣﺎﻻ از زﻣﺎن ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺮوع آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و آن را ﺣﺪودا اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﻌﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دﻫﻘﺎﻧﯽﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ

آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ:

»زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ آﻏﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺟﻠﺴﻪ راﻫﺒﺮدی رﺟﯿﺴﺘﺮی
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) (۹۶ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ در ﺑﺎزار
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺧﻮﺷﺨﺒﺘﺎﻧﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮخ رو ﺑﻪ رﺷﺪ واردات رﺳﻤﯽ ﮔﻮﺷﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﯾﺪی دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻮده اﯾﻢ«.

ﻣﺪﯾﺮ  ICTﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را
آﺧﺮ وﻗﺖ اداری اﻣﺮوز و ﯾﺎ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺨﻤﯿﻦ زده و

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ:

»ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان دارد از اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ آﻏﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺟﻠﺴﻪ راﻫﺒﺮی رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۸۵در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۸۶ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی و

اﺟﺮاﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻬﺮﻣﺎه  96وارد ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪﺟﺰ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دارد را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ دو ﻣﺪل ﮔﻠﮑﺴﯽ  9و ﮔﻠﮑﺴﯽ  9ﭘﻼس
ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﻃﺒﻖ وﻋﺪه دﻫﻘﺎﻧﯽﻧﯿﺎ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح

رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

