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مسیر رو به پیرشفت
«ملل»

بیمه عرم بخرم یا
بیمه اتمین اجمتاعی؟!

راهمنای سفر به تفرجگاه
شاهان قاجار

بیتکوینودیگرارزهایدیجیتالیچطور
یکباره در بازار ایران پر سر و صدا شدند؟

بررسی مزایا و معایب دو شیوه
سرمایهگذاریبیمهای
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 ۲چالش ذهنی و عینی پژو 301
ایـن روزهـا مسـئوالن وزارت صنعـت و
مهدی حسن زاده
ایـران خـودرو در تـدارک داخلی سـازی
روزنامه نگار
پـژو  301هسـتند .پـژو  301یکـی از 3
محصـول پـژو بـود کـه قـرار بـود طـی
قـرارداد پـس از برجـام ایـران خـودرو و پـژو بـه تولیـد انبـوه برسـد و بـه
تدریـج جـای پـژو  405و پـژو پـارس را بگیـرد .اکنـون بـا خـروج آمریکا
از برجـام و دنبالـه روی اروپایـی هـا از اقـدام ترامـپ ،تولیـد پـژو 301

متوقـف شـده اسـت ،امـا تلاش اخیر ایـران خودرو بـرای تولیـد پژو 301
بـدون همراهـی خـود پـژو امیدهـا بـرای تولیـد ایـن محصـول را پررنـگ
کـرده اسـت .اکنـون سـوال ایـن اسـت کـه پـژو  301ایرانی چـه کیفیتی
را خواهـد داشـت و آیـا مـی توانـد بـا نمونـه فرانسـوی رقابت کند .پاسـخ
بـه نظـر روشـن اسـت و تجربـه داخلی سـازی برخـی خودروها نشـان می
دهـد کـه کیفیـت خودروهای داخلی شـده چه میزان کاهش یافته اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه صنعـت خـودروی مـا کاملا در برابـر تحریـم ها

آسـیب پذیـر اسـت و در قبـال تحریم های سـال هـای  90و  91و تحریم
هـای اخیـر ،ایـن صنعـت بیشـترین آسـیب را متحمـل شـد .در حالی که
انتظـار مـی رفـت بـا وجـود حمایتهـای تعرفـه ای از این صنعـت ،کمتر
در ایـن زمینـع دچار مشـکل شـویم.
واقعیـت ایـن اسـت کـه دعـوت به داخلـی سـازی محصـوالت خارجی در
شـرایط تحریـم ،یکـی از اصلـی تریـن حربه هـای مواجهه بـا تحریم های
دشـمن اسـت ،امـا مـردم براسـاس ذهنیـت قبلـی و واقعیت هایـی که با

آن مواجـه شـده انـد ،در بـاره ایـن موضـوع قضـاوت مـی کننـد .آنچـه
مـی توانـد ایـن قضـاوت را بـر هـم زنـد ،تغییـر در واقعیـت اسـت .آن هم
تغییـری فراتـر از انتظـار ،در حـدی کـه بتواند ذهنیت غلـط قبلی را تغییر
دهـد .لـذا مسـئوالن بـرای داخلـی سـازی ایـن خـودرو باید توجه داشـته
باشـند کـه کارآمـدی واقعـی ایـن داخلی سـازی بایـد در حدی باشـد که
خاطـرات منفـی قبلـی را کنـار زنـد و ذهنیـت منفـی نسـبت بـه داخلـی
سـازی محصـوالت خارجـی را جبـران کند.

