ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﻮ داﺳﺘﺮ ،ﻧﯿﺴﺎن روﻧﯿﺰ و ﺳﻮزوﮐﯽ
ﮔﺮﻧﺪ وﯾﺘﺎرا در ﺑﺎزار دﺳﺖ دوم  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺮاس اوور در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ داغ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی دور اﻓﺘﺎده و ﺟﺎده ﻫﺎی درب و داﻏﺎن
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﺧﻮدرو
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ُﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻮاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و
ﻣﺎﺣﺼﻞ آن در ﺑﺎزاری ﮐﻢ ﺗﻨﻮع ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺪود ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﭘﺎﺗﺮول در ﺟﺎده
ﻣﺨﺼﻮص ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺎن روﻧﯿﺰ و ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮﻧﺪ وﯾﺘﺎرا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در رده ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس اوور و ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪ در اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻻ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮدروﻫﺎی
دﺳﺖ دوم ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج
از ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻋﻤﻼ ﺧﻮدرو ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﺳﺖ دوم ،ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ

ﮐﺮاس اوور زﺷﺖ رﻧﻮ )داﺳﺘﺮ( ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﺶ از  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﺤﺪود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رو ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از  SUVﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻼﺳﯿﮏ( ﯾﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﺮی ﻧﻈﯿﺮ روﻧﯿﺰ ،وﯾﺘﺎرا و اﻟﺒﺘﻪ
داﺳﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻓﺮود از
ﺳﻮاری ﺧﺸﮏ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رﻧﻮ داﺳﺘﺮ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺎرج از ﺟﺎده ای
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺮﺿﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﭼﻨﺪان
ﺧﻮدرو آﻓﺮود ﭘﺮ ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺎن روﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  2.4ﻟﯿﺘﺮی ﻣﺸﻬﻮرش،
ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺴﺨﻪ دﻧﺪه دﺳﺘﯽ در اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آﻓﺮود ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ رده ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ،ﺳﻮاری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺸﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺴﺨﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪان
راﺣﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮﻧﺪ وﯾﺘﺎرا ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر  2.0و  2.4ﻟﯿﺘﺮی و دو ﻧﻮع ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  2.4ﻟﯿﺘﺮی از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪی ) 169اﺳﺐ ﺑﺨﺎر( و اﻟﺒﺘﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر  2.0ﻟﯿﺘﺮی اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار
در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ )ﻣﻬﺮ  (98ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و دﺳﺖ ﭼﻨﺪم ﺳﻮزوﮐﯽ وﯾﺘﺎرا
 2.0ﻟﯿﺘﺮی و ﻧﯿﺴﺎن روﻧﯿﺰ ﻣﺪل  ،1383ﺣﺪاﻗﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  140اﻟﯽ  170ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻮﻣﺎن را در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻣﺪل ﺑﺎﻻی
روﻧﯿﺰ ) (1389ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ  230اﻟﯽ  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  2.4ﻟﯿﺘﺮی ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮﻧﺪ وﯾﺘﺎرا اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ )ﻣﺪل (1389
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻢ ﮐﺎرﮐﺮد از رﻧﻮ داﺳﺘﺮ دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ )ﻣﺪل  (2016را ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.

اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮﻧﺪ وﯾﺘﺎرا در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺎﻻ و ﮐﻢ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو اﯾﻦ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ از  400ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و دوام ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮزوﮐﯽ وﯾﺘﺎرا
دﺳﺖ دوم ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﻧﯿﺰ رﯾﺴﮏ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
را از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺧﻮدرو دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮔﺬر از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺟﺎده ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﻧﺪه دﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﯿﺴﺎن روﻧﯿﺰ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﯾﮏ  SUVﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

