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]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن از روﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راه ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﺮان را
ﻃﻮری دﺳﺘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد؟ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺪ ،ﭘﺮاﯾﺪ و ﭘﮋو 405
ﻋﺎدت و اﻧﺘﻈﺎرش از ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎ از راه رﺳﯿﺪن ال ﻧﻮد ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﺳﭙﺮد .ال ﻧﻮد ،ﯾﺎ داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن اﺑﺘﺪا در ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻘﻂ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ .ال ﻧﻮد ﯾﺎ ﺗﻨﺪر  90در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ رواج دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را رﻧﻮ ﻟﻮﮔﺎن ،داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن،
ﻣﺎﻫﯿﻨﺪرا ورﺗﯿﻮ ،ﻧﯿﺴﺎن آﭘﺮﯾﻮ وﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ  NP200ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ »ﻣﺎﻫﯿﻨﺪرا ورﺗﯿﻮ« در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .اﻫﺎﻟﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻧﭙﺎل ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﻓﺮوش ال ﻧﻮد در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﯿﺴﺎن آﭘﺮﯾﻮ« راﯾﺞ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﭙﺮ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ در
ﺗﻨﺪر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺪل ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﺸﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺪر دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻧﻮ،

ﻧﯿﺴﺎن ﮐﺮهای اﺳﺖ» .رﻧﻮ ﻟﻮﮔﺎن« اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪر ﺑﺎ آن در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ روﺳﯿﻪ از ﻧﻮع ال ﻧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﯽﻫﺎ،
ﻣﺮاﮐﺸﯽﻫﺎ ،ﺗﺮکﻫﺎ و ﺳﻮریﻫﺎ ﻫﻢ آن را »داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن« ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻟﻮﮔﺎن در اروﭘﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ داﭼﯿﺎ  ۱۳۰۰ﺑﺸﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ال ﻧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ،اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺧﻮدروﻫﺎی
اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻔﺎوت در ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  90ﺻﻔﺮ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖ دارد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  90ﺻﻔﺮ ﭘﺎرسﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ  ۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  90ﺻﻔﺮ ﭼﻪ ﺷﻌﺎری ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ »:آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ«؛ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮدرو در اﯾﺮان در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮازﻧﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﺧﻮد
ﺟﺎ دادهاﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ال ﻧﻮد ﻧﺮم و ﻗﻮی ﺑﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺳﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﺎق در ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ و ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻪ دار ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮر آن ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻی دﻣﺎ ﮐﻮﻟﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮا دارد و ﻫﻤﯿﻦ

ﺑﺮای آن در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از دﻧﯿﺎ ﻃﺮﻓﺪار زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

