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پژوهشگران توسعه، علل جاماندگی ایران از شاخص های توسعه را تحلیل کردند

راز  توسعه نیافتگی
مراســم رونمایی از «کتاب توســعه ۱۴۰۰» به همت پویش 
فکری توســعه و خانه اندیشــمندان علوم انســانی با حضور 
اســتادان دانشگاه و محققان حوزه توســعه در سالن فردوسی 
مجموعه خانه اندیشمندان برگزار شد و اندیشمندان این حوزه 

به تحلیل مسئله توسعه نیافتگی در ایران و علل آن پرداختند.
جهش پاکستان، عراق و  ازبکستان در توسعه

بــه گزارش «شــرق» در ابتدای مراســم رونمایــی از کتاب 
توســعه ۱۴۰۰، مرتضی درخشــان به ارائه گزارشــی از نکات و 
یافته های این کتاب پرداخت و گفت: عنوان کتاب در واقع تبیین 
مفهوم توسعه و جایگاه کشــورهای جهان در شاخص توسعه 
پویش است. این کتاب، گزارش صفر ماست که برای سال ۱۴۰۰ 
اســتخراج شــده اســت. نگارش مقدماتی را برای سال ۱۳۹۹ 
استخراج و منتشر کردیم و امسال نیز گزارش صفر را استخراج 
کردیم و کتاب آن منتشــر شد. از ســال ۱۴۰۱، گزارش یک، سال 
۱۴۰۲ گــزارش دو و اگر تداوم پیدا کند، قصد داریم که به همین 

صورت گزارش ها را ادامه دهیم.
این پژوهشگر حوزه توسعه با بیان اینکه در این کار تحقیقی 
فهرســت همه شــاخص هایی را که در دنیای امــروز به عنوان 
شــاخص توسعه شــناخته می شوند، اســتخراج کردیم، گفت: 
نزدیک به ســه  هزار شــاخص در فضای دانشــگاهی و اجرائی 
امروز دنیا وجود دارد که در غربالگری های متعددی که با توجه 
به معیارها داشتیم و در کتاب به آن به طور کامل پرداخته شده 
اســت، به ۳۸۰ شاخص که می توانست آن ۳۱۲ مفهوم توسعه 

را که سرشاخه های ما هستند، کمی کند، دست یافتیم.
ایــن دانش آموخته اقتصــاد اظهار کرد: یکــی از یافته های 
جالب این پژوهش این اســت که در بررســی این ۳۸۰ شاخص 

ترکیبی توســعه در آن پنج ُبعد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، 
زیست محیطی و فردی داشــتیم، از سال ۲۰۱۵ تاکنون و در این 
هفت سال گذشــته، رتبه کشورها تغییر کرده است. رتبه  برخی 
کشــورها بهبود پیدا کرده و برخی بدتر شــده است. برای مثال 
کشــورهای اکوادور و مقدونیه آن قدر سریع رشــد کرده اند که 
نه تنها نمره شــان بهبود پیدا کرده بلکه رتبه شــان هم ۲۲ و ۲۰ 

رتبه افزایش یافته است.
او افــزود: در بین کشــورهایی که رتبه شــان در حال بهبود 
است، کشورهایی مانند ازبکســتان، پاکستان، عراق و گرجستان 
را می توان دید و بررســی کرد که چه سیاست هایی را در هفت 
ســال گذشــته و در چه ابعاد سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، 
زیســت محیطی و فردی در پیش گرفته اند که به این ســرعت 
توانسته اند رشد یابند و در مقابل کشورهایی مثل ترکیه و ونزوئال 

وضعیت شان بدتر شده است.
درخشان گفت: بنا بر یافته های این تحقیق، ایران نیز در هفت 
ســال گذشته در شاخص های ترکیبی توسعه پسرفت داشته که 
بیشترین پسرفت در حوزه محیط زیست و شاخص های سیاسی 

بوده است.
۲۰۰ سال است مشکالت ایران تغییر نکرده

کیومرث اشــتریان، رئیــس انجمن علوم سیاســی ایران نیز 
طی ســخنانی در این مراسم با تأکید بر اینکه جامعه ما نیازمند 
نهادهای مدنی ارزیابی سیاســت اســت، گفت: برای پیشرفت 
نیازمند نهادهــای مدنی تخصصی در حوزه هــای اقتصادی و 
علوم مختلف هســتیم تا این نهادهای مدنی بتوانند علم را به 

سمت جامعه بیاورند.
این استاد دانشــگاه با تأکید بر اینکه ما دچار گسست نسلی 

در حوزه سیاســت گذاری عمومی هستیم، گفت: از سال ۱۲۸۵ 
تاکنون گسســت هایی کــه در حوزه سیاســت های عمومی به 
وجود آمده، گسســت های اساســی اســت که معدلش شــاید 
هفت، هشــت سال بیشــتر نشــود. در نتیجه گسست نسلی در 
حوزه سیاســت گذاری عمومی شده و ما دانش تجمعی در این 

خصوص نداریم.
اشــتریان دانش تجمیعــی را به عنوان مهم تریــن حوزه در 
مدیریت دانش و توســعه قلمداد کرد و گفت: ما برای حل این 
مشــکل گسست نســلی نیاز به نهادهایی شــبیه پویش فکری 
داریــم و امیدوارم نهادهای مدنی شــبیه این بیشــتر شــده و 
گسترش پیدا کنند. چیزی شبیه احزاب سیاستی مورد نیاز است 
که بتوانند کارهای تکمیلی انجام دهند تا بر این اســاس صیقل 

گفتمان های عمومی انجام بگیرد.
محســن محبی، نماینــده ایــران در دادگاه بین المللی الهه 
افزود: در امر داخلی می توان فهرســتی از مشکالت توسعه را 
بیان کرد که از حدود ۲۰۰ ســال پیش تاکنون همان مشــکالت 
بــوده و صرفا چهره آن تغییر کرده اما بن مایه آنها یکی اســت. 
یکی از این بن مایه ها، ســاختار قدرت در کشــور ماست که یک 
مسئله جدی است و تا زمانی که این حل نشود، ما در بحث های 
ثانوی مثل توســعه اقتصادی، سیاســی و فرهنگی راهی پیش 

نخواهیم برد.
محبی خاطرنشان کرد: در زمان مشروطه گمان می کردند که 
با مشروط کردن قدرت دولت به پارلمان مشکل حل خواهد شد 
ولی مشکل حل نشد و در اولین دوره افرادی که به پارلمان راه 
یافتند، باز طبقه مالکان و صاحبان سرمایه بودند. در واقع همان 
کســانی که قرار بود مشــروطه ما را از قید آنها رها کند، همان 

افراد متصل به دربار هســتند و اصحاب دربار شناخته می شوند 
که به مجلس می آیند.

این حقوق دان یکی از مشــکالت کشــور را در بحث قرارداد 
اجتماعی مطرح کرد و گفت: قرارداد اجتماعی اســاس نظریه 
سیاســی مدرن در دنیاست که به قرن ۱۸ بازمی گردد. در خیلی 
از کشــورهای جهان از قبیل ما مفهــوم قرارداد اجتماعی هنوز 
درســت فهم نشده است، حاال اجرا شدنش را که خیلی فاصله 
داریم. قــرارداد اجتماعی آن گونه کــه نئوکانتی ها می گویند تا 
قبل از رابز، قرارداد اجتماعی عمودی اســت و برای اداره امور، 
مردم از بین خود تعدادی را به عنوان حاکمان انتخاب می کنند 
که به جای مردم تصمیم گرفته و کشــور را اداره کنند ولی قبل 
از اینکــه نوبت به قرارداد اجتماعی عمودی و تشــکیل دولت 
برسد ما نیاز به یک قرارداد اجتماعی افقی بین خود آحاد مردم 
داریم. ما بیشــتر در تفرد، هویت مان را جســت وجو می کنیم تا 
امر جمعی و اجتماعی. ما در فهم قرارداد اجتماعی، تعریف و 
تقســیم قدرت مشکل داریم؛ بنابراین باید قبل از توسعه، آنها را 

از طریق حقوق عمومی و اساسی حل وفصل کرد.
خط کش توسعه نداریم

در ادامــه این مراســم محســن رنانی گفت: زمانــی دنبال 
تئوری پردازی برای توسعه بودم، بعد متوجه شدم که خط کش 
تئوری چه چیزی اســت؟ تمام تئوری ها زمانی علمی هســتند 
که قابل خط کشــی و اندازه گیری باشــند و تا زمانی که این امر 
صورت نگیرد، تئوری ای می شــود که در توهم اســت. ما ابتدا 
باید خط کش توسعه را ایجاد کنیم تا بر اساس آن بتوان تئوری 

توسعه را مطرح کرد و سنجید.
او افزود: اگر می خواهیم در مســیر توســعه حرکت کنیم، با 
اندازه گیری و قابلیت نقد و مقایســه باشد و مثال بگوییم دولت 
آقای روحانی خیلی تالش کردید ولی کال در هشــت سال ما را 
ســه پله در نردبان توسعه باال بردید. نمی دانیم تو مقصر بودی 
یا نه اما اگر بخواهیم با ســرعت دولت تو توسعه پیدا کنیم، ۸۰ 
سال دیگر به امروز فنالند می رسیم. اگر می خواهیم با ازبکستان 
مقایسه شــویم، ما جلو رفته ایم اما او ۲۰ رتبه از ما جلوتر رفته 

است.
در  ژاپن آقازادگی معنی ندارد

محمدرضا اســالمی، پژوهشگر نیز با اشــاره به ویژگی های 
کتاب توســعه ۱۴۰۰ گفت: مشــابه این کتــاب در ژاپن و آمریکا 
وجــود ندارد و طبق مطالعه ای که در ژاپن داشــتم، رشــته ای 
به عنوان رشــته توسعه در دانشــگاه های متعارف ژاپنی وجود 
ندارد. در ژاپن مســئله توسعه بیشتر از خانواده هایی که متولی 
توســعه در ســه، چهار نسل بودند آغاز شــد و آقای شینزو آبه 
یکی از این افراد محســوب می شــود. بچه های این خانواده ها 
طوری تربیت می شوند که بتوانند ادامه دهنده بنگاه های بزرگ 

اقتصادی باشند.
این پژوهشــگر توســعه با بیان اینکه در تربیت افراد، شدن 
همه اش مســئله آموزش نیست، اظهار کرد: دانشگاه هایی مثل 
کیو یا واســدا دانشــگاه های خصوصی هســتند که ثروتمندان 
ژاپنی بنیــان نهادند و تعدادی از این بچه ها مثل آقای شــینزو 
آبــه در آنها تحصیل می کننــد و در مقطعی اینهــا را به غرب 
و مشــخصا آمریــکا می فرســتند و با غرب آشــنا می شــوند و 
برمی گردنــد. اینها آقازادگی ندارنــد و کف کارخانه از صفر باید 
پیچ سفت کنند یا وســیله جابه جا کنند و اینکه پدر یا پدربزرگ 
کسی مدیرعامل تیوتا یا هیوندا بوده، دلیل نمی شود فرد یکباره 
عضو هیئت مدیره شــود. در آمریکا رشته توسعه تحت عنوانی 
در بعضــی از دانشــگاه ها وجود دارد ولی ریشــه های این هم 
توســعه منابع انسانی یا توســعه روابط بین الملل می شود. در 
کشور آمریکا رشته دانشگاهی ندیدم که کسی دانشجوی رشته 
توســعه باشد؛ اما به نظر می رسد شاید رویکرد این کشورها این 

باشد که افراد را پرورش دهند و آنها توسعه را ایجاد کنند.
روایت دوپاره توسعه در ایران

محمد فاضلی، جامعه شناس نیز در ادامه این مراسم درباره 
کتــاب توســعه ۱۴۰۰ گفت: هر جامعه ای احتیــاج به روایت و 
قصــه دارد و بایــد روایت و قصه خود را بگویــد. جامعه ایران 
امروز بین دو قصه و روایت پاره شــده است. یک روایت دولت 

است که ادعا می کند شیوه حکومتش ایران را بر قله های جهان 
انداخته و ســرعت رشد علوم در ایران به گونه ای است که بقیه 
کشورها نگران شده اند و روایت دیگر، سیاهی، بدبختی و فالکت 

است که در فضای مجازی می بینید.
این جامعه شناس اظهار کرد: جامعه ما در میان این دو قصه 
در حال پاره شــدن است و تمام انرژی خود را از دست می دهد. 
کتاب توسعه یک قصه می دهد. معنی قصه این نیست که یک 
امر غیرواقعی اســت، بلکه قهرمان ها و شاخص ها و مستندات 
خود را دارد؛ قصه ای هم که می گویند مستند است و استناد به 

شاخص ها دارد.
او با بیان اینکه اگر کســی از خودش روایت نداشــته باشد، 
شکســت خواهد خورد، اظهار کرد: نکته مهم این قصه، روایت 
ساختن گامی به ســمت توانمند شدن جامعه است و از این به 
بعــد در مقابل دولت ها و حاکمان می توان ایســتاد و گفت که 
سخن شما با شاخص هایی که ما در اختیار داریم، تطابقی ندارد.

جبر جغرافیا در توسعه بی معناست
حجــت اهللا میرزایــی، اقتصاددان نیز در این نشســت گفت: 
در توســعه بــا برخی برداشــت های نادرســت و کج فهمی ها 
مواجهیم که انتشــار این گــزارش می تواند از تســری و تداوم 
آنهــا جلوگیری کند، به شــرطی که بتواند موضــوع گفت وگو 
قرار بگیرد. شــاید هفت دهه اســت که دنیا پذیرفته توســعه 
یک مفهوم ســنجش پذیر اســت که اگــر آن را ارزیابی نکنیم، 
نمی توانیــم راجع بــه آن صحبت کنیم. تقریبــا در هیچ یک از 
کتاب های معتبر توســعه تعریفی از توســعه ارائه نشده اما در 
خصــوص مفهوم توســعه و پیچیدگی هــای آن گفت وگو های 
زیادی شــده اســت که یک مفهوم عقالنی، فرایندی، مســتمر، 
تعاملــی، انســانی و هنجاری اســت و نــه البتــه ارزش های 

غیرقابل سنجش.
او ادامه داد: تحلیل توســعه در جبر جغرافیا، تاریخ و روح 
جمعی یک جامعه درست نیست. مثل اینکه گفته شود ایرانیان 
برنامه گریــز هســتند. هیچ کدام از این تحلیل هــا مبتنی بر روح 
ملت ها پذیرفتنی نیســت و بسیاری از کشورها وضعیت بدتری 
از ایران داشــتند اما رفتند به سمت توسعه و از این شرایط فرار 

کردند.
فاضلی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه سطح توسعه 
کشــورها به جایگاه آنها در نظام جهانی بســتگی دارد، گفت: 
کامال مخالفم. کشــورهای توســعه یافته امروز، کشورهای ۳۰۰ 
ســال پیش نیستند. ۳۰۰ ســال پیش امپراتوری اســپانیا حاکم 
بالمنــازع بود. پرتغالی ها قدرت برتر بودنــد. همین ۲۰۰ یا صد 
سال پیش چیز زیادی از فنالند، نروژ یا دانمارک نمی بینید. شما 
۷۰ ســال پیش از کره جنوبی، ۵۰ ســال پیش از اندونزی، یا ۵۰، 
۶۰ ســال پیش از ســنگاپور، هنگ کنگ، تایــوان و ویتنام چیزی 
نمی بینید. یا شیلی ۷۰ سال پیش شیلی امروز نیست و به همین 

نسبت کشورهایی که افول نسبی کردند.
این جامعه شــناس یادآور شد: ۷۰ سال پیش بریتانیا سلطان 
بالمنازع و امپراتوری بود که از شــرق تا غربش خورشید غروب 
نمی کرد ولی امروز بریتانیا قدرت پنجم، ششم دنیا هم محسوب 
نمی شود. در سال های ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ وقتی آلمان از مجموعه ای 
از کشورها از حاکم نشین هایی مثل پروس و بقیه به هم پیوست، 
اصــال آلمانی با این قدرت وجود نداشــت و امروز آلمان حتما 
قدرت شــماره یک اقتصادی حداقل اتحادیه اروپاست. بنابراین 
اصال این گونه نیست که ساختار سلطه ای در جهان وجود دارد.
او با تأکیــد بر اینکه این جهان نظام به شــدت بــاال و پایین 
شــده و قدرت های پیشین قدرت های امروز نیستند و قدرت های 
امروز حتما جایگاه های تثبیت شــده ای ندارنــد، ادامه داد: هند 
و چین ۵۰ ســال پیش هنــد و چین امروز نیســتند. پس جهان 
نظام را نباید شیء شــده کرد که جایگاه کشورها در جهان نظام 
توســعه یا ســرمایه داری ثابت مانده اســت. خبــر خوب برای 
جهان و خبر بد برای ما این اســت که ۱۷ کشــور آفریقایی مثل 
اتیوپی در دو دهه گذشــته رشــدهای اقتصادی باالی هشــت 
درصــد داشــتند؛ بنابراین تصوری که از آفریقا، آســیای جنوبی 
و خلیــج فارس داریم، یــک تصور بســیار عقب مانده و خالف 

شواهد است.

سه شنبه
۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۴

ادامه از صفحه اول

به بیان دیگر، رئیســی هم  مثل سلف خود پس از رویارویی با واقعیت های کشور به این درک رسیده که بدون توافق 
هسته ای نمی توان کشور را اداره کرد و به مطالبات مردم پاسخ قانع کننده ای داد.

گفته می شود آمریکا نیز با عقب نشینی محسوس موضوع «تضمین» را حداقل تا پایان دوره بایدن در عدم خروج از 

توافق و انتفاع اقتصادی ایران حل کرده اســت. بورل در مقاله مورد اشــاره به طور ضمنی نوشته بود «در تهران بعد از 
تجارب منفی ســال های اخیر، تحفظ های مهمی بر سر اجرای کامل توافق وجود دارد. با وجود این، توافق روی میز، عزم 
همه طرف های برجام برای اطمینان از دوام پذیری آن را نشان می دهد و ازجمله شامل تعهد جو بایدن و آمریکا در این 

زمینه است. در نتیجه، این توافق از حفاظ های بهتری در برابر اقدامات یک جانبه برای تضعیف آن برخوردار است».
اگر گمانه زنی های مربوط به دستیابی به توافق و اظهارات اولیانوف درباره همراهی روسیه و چین با توافق احتمالی 

مقرون به صحت باشد، می توان با احتیاط از احتمال برخاستن دود سفید از هتل کوبورگ وین سخن گفت.

تیک تک

حامــد نصیری: یکــی از شناخته شــده ترین تکنیک های بازاریابی بــرای انتخاب 
و جایابــی مناســب بــرای ورود بــه یــک بــازار رقابتــی، اســتفاده از الگــوی
 STP یا Segmentation-Targeting-Positioning اســت. بر  اســاس این الگو 
بــرای ورود بــه بازار، ابتــدا باید بخش بندی مناســبی از بازار هــدف انجام داد
 (Segmentation). ســپس بخش های مختلــف را ارزیابی و یک بخش هدف را 
انتخاب کرد (Targeting) و پس از آن طراحی محصول را بر  اســاس ویژگی های 

.(Positioning) بخش هدف، بر جایابی مناسب متمرکز کرد
خوشــبختانه با رشــد اقتصاد دیجیتال و تعدد و تنــوع مجموعه هایی که در 
زمینه های مختلف، گــزارش و Insight تولید می کنند، دغدغه تیم های فعال در 
این حوزه تا حد زیادی حل شــده و دسترســی قابل قبولی روی داده و اطالعات 
 STP وجود دارد. با این حال همچنان نقش کلیدی مدیران در تصمیم گیری برای
برای انتخاب اطالعات متناســب با هر گام از بازاریابی پابرجا اســت. در واقع این 
احتمــال وجود دارد که با انتخاب اشــتباه یک گزارش آماری در گام نامناســب، 
برداشــت ناصحیحی از وضعیت بازار به دســت  آید و تصمیمــی با دقت کمتر 

اتخاذ شود.
بــرای مثال این نمــودار از «گزارش صنعت برنامه هــا و بازی های موبایل در 
ایران»، منتشر شده در سال ۱۴۰۰ به خوبی وضعیت بخش های مختلف بازی های 
موبایلی را به تصویر می کشد. در این نمودار که وضعیت رقابت ژانرهای مختلف 
را در ســال ۱۳۹۹ مشــخص می کند، بخش بنــدی (Segmentation) مورد نیاز 

برای درک وضعیت بازار بازی های موبایلی ارائه شــده است. محور افقی بیانگر 
مقایسه نسبی تعداد خریداران و محور عمودی نشان دهنده مقایسه نسبی تعداد 
فروشندگان اســت.  اندازه حباب ها نیز رابطه مستقیمی با میزان تمرکز درآمدها 

روی یک یا چند عنوان بازی مشخص را نشان می دهد.
اما پس از تســلط بر بخش بندی بازار، نوبت به این می رســد که بررسی کنیم 
کدام بخش برای هدف گذاری (Targeting) مناســب تر است؟ بر  اساس نمایش 
ایــن نمودار، در نگاه اول، احتماال ربع خریدار بیشــتر -فروشــنده کمتر، با میزان 
تمرکز پایین که خیال توســعه دهنده را از نبود یک بازیگر انحصارگرا راحت کند، 
هدف بهتری به نظر می رســد و با این حســاب، ژانر استراتژی باید گزینه منتخب 
همه خوانندگان این گزارش باشــد. با این حال، این نمــودار به تنهایی نمی تواند 

همه نکات مورد نیاز برای هدف گذاری را منتقل کند.
بــرای مثال، نمودار حاضــر صرفا «خریداران» بازی هــای موبایلی را نمایش 
داده اســت. بخش اعظمی از درآمد برنامه و بازی های موبایلی، مبتنی بر پخش 
تبلیغات درون برنامه ای اســت که به شــکل خاص بــا روی کار آمدن بازی های 
هایپرکژوال و پس از آن هایبریدکژوال، به شکل جدی موجب تغییر در مدل های 
کســب وکار بازی شــد. این مــدل درآمدزایی خصوصا در برخــی بخش ها که با 
طیف وســیع تری از کاربران با میزان درگیری کمتر با بازی سروکار دارند (مثال ژانر 
کلمات)، به این دلیل گزینه بهتری برای درآمدزایی اســت که اساسا این کاربران 
یــا تمایل کمتری به پرداخت دارند یا در صــورت پرداخت، مبالغ کمتری را برای 

یکی کافی نیست! چگونه باید دسته مناسب برنامه ها را انتخاب کرد

گزارش کامل 
را اینجا بخوانید

بازی هزینه می کنند؛ در عین حال، گستره بیشتر مخاطبان در این ژانر، همچنان این 
بخش را به عنوان بخشی جذاب برای نفوذ حفظ می کند.

یا در مورد دیگر، در حوزه بازی سازی جریان کلون کردن (Clone) از یک بازی 
موفق، به این معنا که الگوی موفقیت آن توسط تیم دیگری نمونه برداری شود، 
روش رایجی برای ســاخت بازی  با تقلید از بازی موفق قبلی است؛ چرا که کاربر 
با مکانیک های آن بازی آشــنا شــده، زمان مناســبی برای آن صرف کرده و حاال 

فرصت مناســبی برای ســایر تیم هاست 
که بــا هدف ایجاد تنوع بــرای مخاطب، 
پیشنهاد جدیدی در همان ژانر به او ارائه 
دهند. بنابراین می توان اســتدالل کرد که 
الزاما متمرکز بودن درآمدها در یک یا چند 
عنوان بازی نیز تهدید محسوب نمی شود 
و بســته به اســتراتژی تیم توسعه دهنده 
می توانــد یــک فرصــت مناســب برای

 Targeting و Positioning باشد.
بر  اســاس این می تــوان گفت نمودار 
از  مناســبی  شــمای  اگرچــه  مذکــور 
بخش بندی بازار بازی ارائه داده، اما داده 
کافی برای گام هــای بعدی تصمیم گیری 
درخصــوص ورود بــه بازار هــدف ارائه 
نمی دهد و برای مثــال در مراحل بعدی 
مانند ســامانه   گزارش هایــی  بــه  بایــد 
تحلیلی GameAnalytics برای بررســی 
موشکافانه شاخص های هر ژانر رجوع کرد. در مواردی حتی شاید نیاز باشد تا با 
انجام تحقیقات کیفی، سالیق و ذائقه کاربران به شکل عمیق تری بررسی شود.

البتــه این حقیقــت درخصوص همــه گزارش هــای آماری-تحلیلی صدق 
می کند و به عبارت دیگر باید تأکید داشــت که هیچ گزارش یا تحلیلی به تنهایی 
کافی نیست و الزم است تا با تکیه بر چارچوب مشخص بازاریابی بازار هدف، در 

هر گام از اقدامات، داده های مناسب را گردآوری و تحلیل کرد.

خوش بینی محتاطانه توافق هسته ای


