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بازارگردی«ایران»

گردشمالیسورنا
بهصفرنزدیکشد

فرشید قاجار قیونلو
خیابان ســورنا ،محلی برای عالقهمندان به تیونینگ خودرو،
خیابانی که از گذشــته تا حال به همین منوال بوده اســت.
خیابانی که تا اسم آن میآید تنها افراد ماشینباز گوش خود را
تیز میکنند تا هر لحظه از حال و روز این خیابان باخبر شوند.
سورنا جایی که تمام وســایل مربوط به خودرو از آپشنهای
اضافی خودرو شامل سنســور دندهعقب و دوربین دندهعقب
گرفته تا رینگ و الستیک را میتوانید در آن پیدا کنید.

در ایــن خیابان معروف که حــدود  100مغازه وجود دارد و
دریایی از آپشنها است تا سال  94هیاهوی خاصی برقرار بود،
اما چند وقتی است که این راسته دیگر مشتریان سابق خود را
نمیبیند .از روزی که بازار خودرو وارد رکود شــد کمکم تأثیر
آن در خیابان سورنا هم دیده شد .حال مغازهداران این خیابان
از اینکه فروشــی ندارنــد و باید اجارههای ســنگین بپردازند
گلهمند هستند و البته بارقهی امیدی دارند که امسال برایشان
خوشیمن باشد و بتوانند بر فروش خود بیافزایند.
با گــذر از این خیابان بهوضوح میتوان خلوت شــدن آنرا
دید .باید این نکته را در نظر داشته باشید که خودروهایی برای
ســؤال پرســیدن هم به این محل میآیند ،اما دلیلی بر شلوغ
بودن و رونق داشــتن این خیابان نیست .حال وقت آن رسیده
اســت که این ســؤال گنگ را از خبرههای این کار بپرسیم ،از
کســانی که در خیابان ســورنا چندین و چند سال است مغازه
دارند و شلوغی و خلوتی این خیابان را به چشم دیدهاند.
یکــی از مغازهداران لــوازم یدکی خودرو بر ایــن باور بود،
شلوغی نسبی این خیابان از افراد مختلف جامعه نیست .به این
منظور که مردم برای خرید رینگ و الستیک به اینجا نمیآیند،
در این مدت ،معموالً افراد نزدیک مغازه داران نظیر دوســت و
فامیل سری به این خیابان میزنند.
با افزایش نرخ دالر و عوامل دیگری نظیر بیبرنامه بودن فروش
محصوالت در مغازهها تأثیر منفی در این خیابان گذاشــت .بدون
برنامه بودن از نظر محمودی در لوازم یدکیهای خودرو بســیار به

تمام برچسبهای دودی چینی هستند و تنها
درجهبندی دارند .درجه یک ،دو ،سه و چهار.
ممکن است روی برخی از برچسبها ساخت
کشورهای مختلف نظیر آمریکا و آلمان حک شده باشد ،اما
آنها هم چینی هستند و به درخواست سفارشدهنده این
ساختها حک شده است
چشم میخورد .او از این موضوع که مغازه رینگ و الستیک ،لوازم
یدکی مانند چراغ خودرو را هم میفروشــد ،گفت :اگر فعاالن این
صنــف به صورت تخصصی فعالیت کنند دیگر این حوزه آســیب
نمیبیند .متأسفانه هر فردی به هر نحوی که بخواهد فعالیت میکند.
ســراغ یکی دیگــر از مغازههــا رفتیم کــه خودرویی برای
نصب شیشــه دودی به آنجا آمده بود .محمد احمدی در مورد
خودروهایی که برای نصب شیشه دودی میآیند ،گفت :سال 94
روزانه بین  5تا  6خودرو برای دودی کردن شیشــه خودروهای
خود میآمدند ولی این عدد سال قبل در برخی از روزها به صفر
هم رسیده بود و باید هفتهها منتظر میماندیم تا یکنفر تصمیم

به دودی کردن شیشههای خودروی خود بگیرد.
این ســؤال در ذهنمان ایجاد شد که مردم از اینکه در این
خیابان اجناس بیکیفیت و برندهای متفرقه دیدند دیگر سراغ
ســورنا نمیآیند .اما فروشندگان چنین موضوعی را باور ندارند
و میگویند در هر مرکز خرید و فروشــی جنس اصل و تقلبی
وجود دارد ،لذا این موضوع باعث نشده تب آپشن در بین مردم
نسبت به گذشته بخوابد .اگر آمار خرید خودرو را ببینید متوجه
میشوید حتی ماشینبازها هم اشتیاق خرید را از دست دادهاند.
احمدی مثالی زد و گفت :یکی از کارهایی که نسبت به سایر
آپشنها هنوز مشتری دارد همان دودی کردن شیشهها است.
وقتی برچســبی نازک باشد بهترین کیفیت را دارد و قیمت آن
معادل  120هزار تومان است .در این میان برچسبهای تقلبی
و بیکیفیت هم زیاد است.
به گفته خبرههای این کار ،تمام برچسبهای دودی چینی
هســتند و تنها درجهبندی دارند .درجه یک ،دو ،ســه و چهار.
ممکن است روی برخی از برچسبها ساخت کشورهای مختلف
نظیر آمریکا و آلمان حک شده باشد ،اما آنها هم چینی هستند
و به درخواست سفارشدهنده این ساختها حک شده است.
یکی دیگر از مغازهداران که لوازم پوششی خودرو یعنی روکش
صندلی و در کنار آن السیدی خودرو داشت ،درباره وضعیت اخیر
خیابان سورنا بسیار ناراضی بود و میگفت :اولویت اول مردم خوراک
و پوشاک است تا لوازم اضافی خودرو .اگر  100میلیون پول داشته
باشند ،ترجیح میدهند که خودروی ایرانی بخرند و بقیه پول خود را
پسانداز کنند تا اینکه به فکر زیبا کردن خودرو خود باشند .رکودی
که درسال گذشته شاهد آن بودیم بسیار بدتر از سال قبل از آن بود.
ســجاد فریبرزی فروشــنده دیگری که تخصص در رینگ و
الســتیکهای مرغوب داشت ،معتقد بود که سال به سال بازار
خرابتر میشــود و این بازار خراب تیونینگ هیچ ربطی به باال
و پایین شدن نرخ دالر ندارد ،بازار تیونینگ هیچ قاعده خاصی
ندارد که بخواهیم بگوییم به این علت بازار خراب است و به آن
علت بازار روند صعودی را طی میکند.
اما برخی دیگر از فروشــندگان بر این باور بودند که نرخ دالر
بر بازارشــان تأثیر بسزایی دارد به این صورت که با دالر 3000
تومان جنسی را خریدند و با مشکالت اندکی تعدادی از آنها را
فروختند ،اما مدتی بعد با دالر  4000تومان نه تنها توان خرید
جنسی را نداشــتند ،بلکه اجناس قدیم هم روی دستشان ماند
و نتوانســتند آنها را بفروشــند .چرا که حتی اگر فروشندهای
میتوانست جنسی را با دالر  4000تومان وارد کند ،مشتری آن
را نمیخرید .اما کســی که پول داشته باشد بازار خودرو و نرخ
دالر برایش اهمیتی ندارد و به خیابان ســورنا میرود و رینگ و
الستیک  15میلیون تومانی زیر خودروی خود میاندازد .در کل
میتوان خیابان ســورنا را این گونه ارزیابی کرد که لوازم اضافی
خودرو ،بازاری گنگ اســت و قانون و قاعده خاصی ندارد .بازار
خودرو بر تمام عوامل زیرمجموعه این بازار تأثیر میگذارد.

