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خودرو

کورسا و کورس اب بزرگان
ایـن عکـس فرشـاد نجوی عکاس حـوزه خـودرو از هاچبک
اسـپورت شـرکت آلمانـی اپل حاوی نکات بسـیاری اسـت.
کورسـا کـه جـزو اولیـن خودروهای وارد شـده به ایـران در
دهـه  70پـس از فضـای جنگ تحمیلی اسـت ،در مقایسـه
بـا رقبـای فرانسـوی و ژاپنـی همـواره بـه طراحـی مهیج و
یـک موتـور و گیربکـس بهینـه ،شـهرت داشـته اسـت .در
نسـل آخـری از کورسـا کـه بـه ایـران عرضـه شـد ،شـاهد
تـردد مدلهـای سـادهای از ایـن خـودروی اروپایی کمیاب
هسـتیم کـه عمدتـا از انواع  2012و  2014هسـتند و البته
نسـخه اسـپورت کورسـا با برچسـبهای مخصوصش یکی

از خاصترینهـا .کورسـا  2012کـه در محـدوده  175تـا
 200میلیـون تومـان خریـد و فروش شـده ،علاوه بر موتور
1400سیسـی  4سـیلندر  99اسـبی ،از اتاقی ساده ،مرتب
و کوچـک برخـوردار اسـت .ضعف عمده این خـودرو فقدان
برخـورداری از آپشـنهای روز اسـت و کورسـا  2014بـه
همیـن دلیـل کمتـر از رقبـای ژاپنـی و کـرهای محبوبیـت
دارد .وگرنـه سـواری خودرو در مقایسـه با هیونـدای آی،20
میتسوبیشـی میـراژ ،تویوتـا یاریـس و آلفـا رومئـو میتـو
کیفیـت سـواری بهتـری دارد .از ایـن خـودروی آلمانی تنها
 2تـا  3دسـتگاه در مشـهد موجود اسـت.

دعوای مدعیان دروغین آفرود!

منتظر گرانی
باشید!

اولویت خرید با امویام  ،X22برلیانس کراس و لیفان  X50است یا رنو ساندرو استپوی؟

بپذیریـم یانـه ،اسـتپوی بهتریـن هاچبککـراس بـازار ایـران اسـت .ایـن را میتوانیـم از تشـنگی بـازار برای این خودرو و حاشـیه سـود باالی ایـن جوان رومانیایـی حس کنیم .حتی حـاال که قیمت
محمدحسین شاوردی
ایـن محصـول سـه برابـر شـده ،تولیـدش بـه مـرز صفـر دسـتگاه در مـاه رسـیده و رنو هـم ایـران را ترک کرده ،بازار دسـت از سـرش برنمـیدارد .از بـدو ورود ایـن خودرو بـه ایران ،رنـو در زمینه
روزنامهنگار
تولیـدش بـا خسـت پیـش رفـت و متناسـب بـا میـزان تقاضـای موجود ،تیراژ اسـتپوی را افزایش نداد .دعواهای بسـیار بر سـر ثبـت نام در پیشفـروش این خودرو کـه هربار ظرف چنـد ثانیه تمام
میشـد ،هنـوز پسزمینـه ذهـن خیلیهاسـت .شـاید بگوییـد «کار ،کار داللهاسـت» ولـی اسـتپوی بیهـوده در ایـران و البته قاره سـبز طرفدار پیـدا نکرده اسـت .این خودرو بـدون ذرهای ظرافـت در طراحی داخلـی و خارجی،
تنهـا بـه لطـف کیفیـت سـاخت قابـل توجهـش مخصوصـا در بخـش تعلیـق ،فرمان ،ترمز ،موتور و گیربکس موجب شـد به سـرعت بتواند گل سرسـبد رنو در سـالهای  96و  97باشـد .چیـزی که چینیها را تحریـک کرد تا به
تولیـد چندیـن و چنـد مـدل هاچبککـراس خوشپـوش اقـدام کننـد .رقبـای چینـی در ایـن مسـیر تالشـی وافر را کلید زدند تا بخشـی از سـهم بازار اسـتپوی را به دسـت آورنـد .راه چینیها بـرای موفقیت اما متفاوت از پسـر
رومانـی بـود .امویام  ،X22برلیانـس کـراس ،لیفـان  X50و یکـی دو مـدل دیگـر مثـل بایـک  X25بـا تکیـه بر سـه نکته مهـم و حیاتی که در منظومه فکری مشـتریان ایرانی نقشـی بارز دارد به دل بازار زدند .این سـه نکته شـامل
ارائـه آپشـنهای جـذاب ،تولیـد بـا طراحـی جـذاب و موقـر ،و البتـه عرضـه بـا قیمـت معقـول بـود و در نهایـت هـم وضعیت مناسـبی را برای رقبای اسـتپوی رقـم زد .خـب ،از آغاز ایـن رقابت  ،حـدود  36ماه میگـذرد و حاال
نسـخههای صفـر کیلومتـر و کارکـرده ایـن  4محصـول در بـازه قیمتـی  75تـا  175میلیـون تومان ،در بازار قابل دسـتیابی هسـتند .دخل و خـرج در یک گزارش تحلیلی ،به دنبال کشـف رمز و راز اسـتقبال از ایـن رده ،تفاوتها
و ترجیحـات مشـتریان در خریـد ایـن خودروهـا و البتـه مزایـا و معایب ایـن کالس از خالل مقایسـه این چهار محصول با همدیگر اسـت.

لیفان  ،X50مرغ مقلد

بـا طرحـی کـه از یـک سـو به اپـل مریـوا  2008وفادار اسـت و در یک
بخـش یـادآور خـودروی محبوبی مثـل آلفارومئو جولیتـا ،لیفان X50
سـعی کـرد خـود را کراساووری کوچک و خوشفرم نشـان دهد که با
قیمت یک سـدان متوسـط و معمولی در دسـترس اسـت .این خودرو
کـه بـا طـول  4/1متـر ،از نظـر ابعـاد اتـاق و بدنـه در میانـه گـروه قرار
دارد ،در بخـش صندلیهـای عقـب اندکـی با بحران فضای پای و سـر
برای سرنشـینان بلندقد روبهرو سـت اما در مجموع سـواری مناسـبی
را از خـود ارائـه میکنـد .ایکس 50که عمدتـا در بخش مونتاژ با برخی
ایـرادات فنـی در اسـتفاده از قطعـات نـه چندان باکیفیـت ید طوالیی
دارد مصـداق بـارز ایـن ادعـا نوع موادی اسـت که در داشـبورد ،فرمان
یـا رودریهـا بـه کاررفتـه اسـت کـه پس از چنـدی کیفیـت ظاهری
خـود را از دسـت میدهنـد .البتـه کـه جنـس مـوادی کـه چراغهـای
عقـب یـا قطعـات موتور و گیربکس لیفـان به کاررفته هـم چندان باال
نیسـت و همیـن عامـل هزینـه نگهـداری از ایکـس 50را بـاال میبرد.
موتـور 1500سیسـی و  102اسـبی ایکـس 50دیگـر مـوردی اسـت
کـه مسـتقیما منجـر بـه کاهـش اسـتقبال از ایـن خـودرو شـده و در
بـازار بهایـش را بـه کمتـر از  130میلیـون تومـان در نسـخههای صفر
کیلومتر رسـانده است.

رنو ساندرو استپوی؛ خشن جذاب

همانقـدر کـه کوچـک اسـت ،کممصـرف هم هسـت و تقریبا بهترین

بعد از هاچ بک
کراس ،امویام
 ،X22برلیانس
کراس ،لیفان  X50و
یکی دو مدل دیگر
مثل بایک  X25با
تکیه بر سه نکته
مهم و حیاتی یعنی
ارائه آپشنهای
جذاب ،تولید با
طراحی جذاب و
موقر و عرضه با
قیمت معقول که
در منظومه فکری
مشتریانایرانی
نقشی بارز دارد به
دل بازار زدند

عملکرد را از نظر هزینه سـاالنه سـوخت ،روغن و اسـتهالک به مالک
خـود تحمیـل میکند .ایـن هاچبککراس رومانیایی که در نسـل دوم
خـود یکـی از پرفروشتریـن محصوالت گروه رنو اسـت ،در سـریهای
تولیـد ایـران بـا طـول دقیـق  4/02متر ظاهرا یک سـالن کوچک برای
پذیرایـی از سرنشـینان ترتیـب داده اسـت .بـا این حال شـکل طراحی
اتاق ،چینش صندلیها و داشـبورد و البته سـقف مرتفع خودرو منجر
بـه خلـق فضایـی مناسـب بـرای  5سرنشـین شـده منـوط بـه اینکه
سرنشـینان اسـتپوی تحمـل فضـای کاملا سـرد ،بـیروح و مملو از
پالسـتیک اسـتپوی بدون هیچ آپشـن رفاهی جالبی داشـته باشـند.
ایـن خـودرو  175میلیونـی کـه در نسـخه اتوماتیـک از موتـور 1600
سیسـی  105اسـبی رنـو بـا کـد  k4mبهـرهمیبـرد ،یـک سـواری
بـی روح و بـی دردسـر را بـرای خریـداران خـود بـه ارمغـان مـیآورد.
سـواری متعادلـی که شـاید اندکی نسـبت به سـه رقیـب چینی دیگر
در زمینـه آفـرود توانمند اسـت! این خودرو برای خریـد گزینه ایدهالی
اسـت منـوط بـه اینکـه نه عالقـهای بـه آپشـن و طرحهـای اغواگرانه
خودروهـای چینـی داشـته باشـید و نه تمایلـی به رانندگی پرشـتاب.
خوشـبختانه اسـتپوی در بـازار بـه مثابـه طلا عمـل میکنـد و در
سـریعترین زمـان ممکن مشـتری خواهـد یافت که ایـن نکته مهمی
بـرای خریداران اسـت.

حدود  113اسـب بخار را فدای وزن باالتر خود در مقایسـه با رقبا
میکنـد .ازایـن رو ابـدا از برلیانـس کراس انتظار شـتابگیری مهیج
نداشـته باشـید .در زمینـه آفـرود هـم برلیانس حرفی بـرای گفتن
ندارد و ارتفاع اندک شاسـی خودرو از سـطح زمین هم کار را بدتر
ک کراس چینی که
میکنـد .البتـه بهـای  170میلیونی اینهاچبـ 
جـزو سـریعترین خودروهـای گـروه اسـت جایی بین نسـخههای
فـول و سـاده امویام  x22قـرار داشـته کـه فاکتـور مثبتـی بـرای
برلیانـس اسـت .بـا ایـن حـال هزینـه نگهداری بـاالی ایـن خودرو
و مصـرف سـوخت باالتـر از میانگینـش موجب میشـود تـا نتواند
گزینـه اول خریـد اغلب مصرفکنندگان باشـد.

یام  x22؛ موفق ویل ظریف
ا مو 

برلیانس کراس؛ یک شکالت تلخ اب لفافه قشنگ

واقعـا خودروی جذابی اسـت منتهی نـه از نمای نزدیک و نه هنگام
سـواری و نـه بـرای شـتابگیری! برلیانـس کراس که فـرم ظاهری
آن بـه مـدد نصـب قطعـات تزیینـی جلوه مناسـبتری نسـبت به
بقیـه رقبـا دارد ،کمفروشتریـن خـودروی گـروه و بزرگتریـن
رقیـب در این کالس سـخت و فشـرده اسـت .ایـن محصول چینی
کـه کیفیـت پایینـی را از خـود بـه ویـژه در بخـش طراحـی اتاق و
مونتـاژ کابیـن ارائه میکند ،نسـبت متعادلی بیـن قیمت پرداختی
بـا لیسـت آپشـنها ،طراحـی ظاهری و سـطح قدرت موتـور برقرار
کـرده و همیـن بسـته مـوزون زمینـه تمایـل بـازار بـه آن را فراهم
کـرده اسـت .ایـن خـودرو کـه بـه موتـور تـازه  1650سیسـی
برلیانـس و گیربکـس اتوماتیـک نویـن ایـن شـرکت مجهز اسـت،

صدایی که دستیار مشاست

مـدت زیـادی از ورود سیسـتمهای دسـتیار صوتـی بـه دنیـای دیجیتال
نمیگـذرد امـا گویـا خودروسـازان در زمینـه اسـتفاده از فناوریهـای
یدهند .پس از دستیارهای صوتی
ارتباطی بیشـترین اشـتیاق را نشـان م 
گوگل و سیسـتم دسـتیار صوتـی اختصاصی ولوو ،حاال آمـازون با ارتقای
اپلیکیشـن الکسـا کـه از سـال  2014روی آن کار کـرده ،دسـت به خلق
سیسـتم صوتـی همه فنحریفـی زده که میتوانـد در خودروهای امروزی
نقـش یـک بـازوی کمکـی را بـرای راننده ایفا کنـد .با این تکنولـوژی ،در
واقـع الکسـا یکـی از اعضای خانواده خواهد بود کـه از طریق یک هدفون،
بسـیاری از فرامیـن راننـده خـودرو حین هدایـت اتومبیـل را بارگذاری و

اجـرا میکند.
از سـفارش پیتـزا تـا پیـدا کـردن اهنـگ و از دریافت نوبت اینترنتی تا بسـیاری از فرامین دیگـر که از طریق فضای
وب قابـل انجـام اسـت .البتـه فعلا تعـداد اندکـی از گجتهـا را میتوان یافت کـه از طریق دسـتیار صوتی قابلیت
هدایـت یـا دسـتورپذیری را داشـته باشـند ولـی الکسـا قـادر خواهـد بود فعلا این پنج عمـل مهم را انجـام دهد.
نخسـتین مـورد بـه گجـت  24دالری اچـو اتـو ( )Echo Autoمربـوط اسـت کـه از طریـق آن کلیـه امـور داخلی
خـودرو از طریـق الکسـا قابلیـت هدایـت ،تغییـر یـا ارتقـا پیدا میکنند .از سیسـتم تهویـه مطبوع تا نـوع موزیک.
دومیـن گجـت الکسـا فـون مونـت اسـت کـه از طریق آن گوشـی تلفن همـراه راننده به بخشـی از خـودرو تبدیل
شـده و کاملا بـه اتومبیـل متصـل میشـود .الکسـا داش کم که همـان دوربین داشـبورد الکساسـت دیگر قابلیت
جالبـی بـود کـه میتـوان از طریـق صوتـی لحظات لذتبخش شـما در خودرو را ثبت کند .سـامانه الکسـا جی پی
اس هـم ایـن امـکان را بـه راننـده میدهـد خودرو را از طریق صوتی در بهترین مسـیر ممکن قـرار دهد و از طریق
گفتگـو بـا دسـتیار ،معابـر فاقـد ترافیـک را پیـدا کنـد .در عیـن حال گجت دیگـری که میتوانـد راننـده را تنها با
ارسـال پیـام صوتـی در حیـن رانندگـی راهنمایی کنـد ،امکان خرید یـا راهنمایی جهت سـفارش کاال یا خدماتی
اسـت کـه در شـبکه وب قابـل دسـترس بـوده و دسـتیار صوتی طی گفتگـو با راننده ،آنهـا را از وبسـایتهای در
دسـترس انتخـاب و با تاییـد راننده خریـداری میکند.

بـه چنـد دلیـل عمده توانسـته موفقترین و پرفروشترین خـودرو این
گروه باشـد که یکی از مهمترین آنها طراحی مناسـب ،مدرن و جذاب
ایکـس 22اسـت .چـری که تاکنون توانسـته از این خـودرو بیش از 30
هـزار دسـتگاه در ایـران بفروشـد ،در چنـد تریم متنوع ایکـس 22را با
دامنـه قابـل قبولـی از تجهیـزات روانـه بـازار مصرف کـرده که همین
عامـل منجر به افزایش خریدارانش شـده اسـت .بـا این حال ایکس22
ابـدا خـودروی خوشـنامی نیسـت و ایـن را میتـوان از ضعـف آشـکار
کیفیـت مـواد و قطعـات تزیینـی به کاررفتـه در ظاهر خـودرو حدس
زد .سـواری ایکـس 22که چیـزی بین امویام  315هاچبـک و امویام
ایکس 33اسـت ،خشـک ،بی روح و نامتعادل اسـت و خطر انحرافش
به طرفین در مانورهای سـریع که عمدتا ناشـی از ارتفاع زیاد شاسـی
و فنربنـدی نامناسـبش بـوده ،کاملا جـدی اسـت .این خـودرو که در
نسـخه فول آپشـن حتی از سـاندرو اسـتپوی هم حدود  15میلیون
گرانتـر اسـت از موتـوری نسـبتا آرام بـا حجم  1500سیسـی سـود
میبـرد کـه قدرتـی معـادل  103اسـب بخـار دارد .ایکـس 22بـا ایـن
موتور نه هندلینگی مناسـب دارد و نه چندان پرشـتاب اسـت ولی در
مجمـوع نیازهـای خریدارانـش را برطـرف میکنـد .این خـودرو که به
دلیـل افت شـدید قیمـت ،یکی از محصـوالت مغضوب چـری در بازار
ایـران اسـت ،بـه شـدت بـرای فروش با مشـکل مواجه اسـت و سـریع
قابل نقد شـدن نیسـت!

رسشکسته و مغرور مثل اتندربرد

یادگاریهـای جالبـی از خریـداران خـودرو در دهههـای  40 ،30و 50
بـرای عالقهمنـدان بـه خـودرو در ایـران بـه جـای مانـده کـه تاندربـرد
محصـول اسـپورت لوکـس فـورد یکـی از آنهاسـت .فـورد بـرای تاندربرد
آرزوهـای بسـیاری در سـر داشـت و بارهـا آن را اتومبیلـی بی رقیب لقب
داد امـا نـه سـروصدای زیـاد فـورد و نه کیفیت خوب تاندربرد باعث نشـد
تـا دیگـر معایبـش از کیفیت بد رانندگی تا ایـرادات طراحی نادیده گرفته
شـود .البتـه ایـن ایـرادات که حتی تا نسـل آخـر و یازدهـم این محصول
کالسـیک هـم دسـت از سـر تاندربـرد برنداشـت ،در نسـل اول چنـدان
زیـاد نبودنـد امـا گویـا هرچه زمان گذشـت ،توجـه فورد بـه تاندربرد کم
و کمتـر شـد تـا اینکـه فـورد سـال  2005بـرای همیشـه ایـن نـام را بایگانـی کـرد .در واقـع بـا اینکه فـورد مدل
تاندربـرد را از سـال  1954تـا سـال  1997در  11نسـل مختلـف بـا هزینـه بسـیاری تولیـد کـرد ،ولـی آنچه برای
فـورد در نهایـت باقـی مانـد حسـرت بـود .تاندربـرد نتوانسـت با بـزرگان این کالس رقابـت کند .این خـودرو که تا
نسـل ششـم همـواره جایـگاه نسـبتا خوبـی در ایران داشـت ،در نسـل چهـارم برای نخسـتین بار در سـال 1337
پـای به بـازار ایران گذاشـت.
تاندربـرد  1959از نظـر ایرانیهـا خودرویـی اسـتثنایی بـه نظر میرسـید که هوای رقابت بـا محصوالت گرانقیمت
را در سـر داشـت .نسـل اول تاندربـرد چیـزی بیـن یـک رودسـتر اسـپورت و اتومبیلـی لوکس و اشـرافی بـود .این
کوپه آمریکایی با داشـتن عناصر طراحی متنوعی برگرفته از آسـتون مارتین ،فراری و بنز توانسـت در نسـل اول
موفقیـت باالیـی را تجربـه کنـد امـا تاریـخ با تاندربرد مهربـان نبود .این خـودرو حاال پس از  62سـال زندگی با آن
السـتیک هـای دور سـفید ،گلگیرهـای عقب مشـهور دامـندار! و البته موتور 8سـیلندر حجیم و 5100سیسـی
بـرای کمتـر کسـی دلبـری میکنـد .از قیمـت نسـل اول ایـن خـودرو در ایـران خبری در دسـت نیسـت ولی یک
نسـخه سـالم از تاندربـرد نسـل دوم تـا بیـش از  350میلیـون تومـان چکـش خـورده اسـت .بهایـی کـه تاندربرد
بخـش عمـده آن را مدیـون کیفیـت بـاالی طراحـی و طعـم و مزه متفاوتش در مقایسـه با خودروهـای جگوار ،بنز
و کادیالک اسـت.

بـا وجـود آنکـه بـازار خـودرو بیـش از یـک مـاه اسـت که بـه فاز
کاهـش قیمـت وارد شـده ،امـا انتظـارات تورمـی میتوانـد دوباره
بـه گرانـی خـودرو دامن بزنـد .چگونه؟ این توضیحـات را بخوانید.
تحلیـل قیمـت خـودرو در آینـده آن هـم در فضای اقتصـاد ایران
نیازمنـد اسـتفاده از همـه ابزارهـای در دسـترس از آمـار و ارقـام
رسـمی تولیـد خـودرو تـا وزندهی مناسـب به متغیرهـای کالن
اقتصـادی اسـت .بـه جز تورم ،بـازار خودرو همواره در ایران بسـته
بـه سـه عامـل حیاتـی دچـار فـراز و فرودهـای قیمتی میشـود.
بررسـی وضعیـت بـازار خـودرو در  24مـاه اخیـر ثابـت میکنـد
کـه ایـن بـازار تحـت تاثیـر سیاسـت ارزی دولـت ،میـزان عرضه
محصوالت مختلف به بازار و نوسـانات سیاسـی و بینالمللی دچار
تکانـه شـده و مسـیر افزایـش یـا کاهـش را در پیـش میگیرد.
در واقـع در ایـن قـاب ،عمدتـا بایـد روی میزان تحویـل خودرو به
مشـتریان و سـهولت خریـد خـودرو از کارخانه ،در کنار نوسـانات
سیاسـی اجتماعـی و بحرانهای ارزی مانـور داد .آنچه از اطالعات
رسـمی منتشـر شـده در سـامانه کدال شـرکتهای خودروسـاز
قابـل اسـتحصال اسـت ،افت شـدید تحویـل خودرو به مشـتریان
در مقایسـه بـا بهـار  97اسـت .در واقع در بهـار  98چیزی کمتر از
 50درصـد مـدت مشـابه سـال قبـل خودرو بـه بازار تزریق شـده
کـه همیـن عامـل زمینـه افزایش عطش بـرای خریـد و نگهداری
از خودروهـای داخلـی را فراهـم کـرده اسـت .نمونـه خـاص ایـن
موضـوع خـودرو دانـگ فنـگ اچ 30کـراس اسـت که اگـر در بهار
 97چیـزی نزدیـک بـه  8هزار دسـتگاه از آن به بازار تزریق شـده،
در بهـار  98ایـن میـزان به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده اسـت.
طبیعتـا وقتـی خریـداران ایـن خـودروی محبـوب کـه تیـراژ آن
ظـرف سـالهای  96و  97از مـرز  50هزار دسـتگاه عبـور کرده ،به
یکبـاره با شـایعه خاموشـی خط تولیـد آن مواجه میشـوند برای
خریـد آن بـه هـر قیمتـی تقلا میکننـد و بهای این محصـول را
تـا بیـش از  160میلیـون تومـان در اوایـل خرداد  98میرسـانند.
شـایعهای که گرچه دور از واقعیت اسـت اما تا تحقق یافتن کامل
آن هـم فاصلـه زیادی نبوده و همین حـاال ،تیراژش به یک چهارم
مقادیر ماهانه در سـال  96کاهش یافته اسـت .در چنین شـرایطی
طبیعتـا بهـای دانـگ فنگ حتـی اگـر در اثر کاهش قیمـت دالر
(افزایـش تزریـق ارز بـه بـازار دلیـل این کاهش اسـت) یـا نجوای
آغـاز مذاکـرات ایـران و غـرب تا مدتـی نزولی شـود ،در بلندمدت
بـر اثـر افت شـدید تیراژ اچ 30کـراس و افزایش ماهانـه نرخ تورم،
قیمـت ایـن خودرودوبـاره روندی صعودی به خـود خواهد گرفت.
ایـن مثـال از آنجـا میتوانـد قابـل اتکا باشـد که گریـزی به بهای
برخـی دیگـر از محصـوالت و ارقـام تولیـد و فـراز و فـرود قیمـت
آنهـا بزنیم .برای نمونه تندر 90سـیکلی شـبیه دانـگ فنگ اچ30
کـراس را تجربـه میکنـد و احتماال در آینـده افزایش قیمت را در
اغلـب محصـوالت خانـواده خـود تجربه کنـد .این در حالی اسـت
کـه قیمـت نزولـی پژو  2008احتماال در نرخ معقول تثبیت شـده
و پابرجـا میمانـد .دلیـل این موضوع هم ناشـی از تـداوم ثبات در
تولید این خودرو و عرضه مناسـب آن به بازار اسـت که از حرکت
بازنمیایسـتد .ایـن تحلیل البته برای سـطوح قیمتـی پایین بازار
نمـود دقیقـی نـدارد .از آنجـا کـه خودروسـازانی نظیر سـایپا ادعا
میکننـد کـه بـا بهـای  39میلیون پرایـد را میسـازند و به دلیل
فشـار دولـت و سیاسـت سـرکوب قیمـت ،مجبورنـد با بهـای 37
میلیونـی ایـن خـودرو را به مشـتری برسـانند ،فـراز و فرود قیمت
پرایـد احتمـاال ربـط مسـتقیمی بـه پافشـاری دولت در سـرکوب
قیمـت ایـن خـودرو و امـکان تـداوم تولیـد خودروهـای ارزانتر با
همیـن بهـا دارد .از آنجـا کـه عمده خریـداران و متقاضیان خودرو
مترصـد دریافـت دقیقـی از سـطح قیمتهـا در دورههـای کوتـاه
مدت و میان مدت هسـتند ،تورم و انتظارات هم میتواند نقشـی
تاثیرگـذار را در تحلیلهـای ایـن بخـش از اقتصاد ایـران ایفا کند.
در مجمـوع بـه نظر میرسـد به جـز برخی از ارقام کـه روند تولید
رو بـه رشـدی دارنـد و تحویـل آنها از تقاضای آنها پیشـی گرفته،
بهـای اغلـب خودروهـای موجـود در سـبد خودروسـازان احتماال
بـه زودی رونـدی صعـودی بـه خـود خواهـد گرفت .نکتـهای که
ممکـن اسـت مدتـی در اثر انتشـار اخبـار مذاکـره ،افزایش تزریق
ارز بـه بـازار یـا سـرکوب بهای خودرو تداوم داشـته باشـد اما قطعا
تـا تـورم هسـت ،گرانی هم سرنوشـت نهایـی خـودرو خواهد بود.
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