محمدجواد ظریف
با اشاره به توافق  5کشور:

هیچ نیروی نظامی
خارجی در دریای خزر
مستقر نخواهد شد
وزیر امور خارجه کشــورمان میگوید که طبق توافق
صورت گرفته بین  ۵کشور حاشــیه دریای خزر ،هیچ
نیروی نظامی خارجی نمیتواند در این پهنه آبی مستقر
شود.
به گزارشتســنیم ،محمد جواد ظریــف ،وزیر امور
خارجه کشــورمان که برای شــرکت در نشست وزرای
خارجه کشــورهای حاشــیه دریای خزر عازم پایتخت
روسیه شده است ،با اشــاره به مذاکرات صورت گرفته
در ارتباط با کنوانســیون دریای خزر بین  5کشور حوزه
دریای خزر اعالم کــرد :طبق توافق صورت گرفته هیچ
نیروی نظامی خارجی نمیتواند در این دریا مستقر شود.
محمد جواد ظریف در هنگام ورود به مســکو در جمع
خبرنگاران با اشــاره به برگزاری هفتمین اجالس وزرای
خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو ،اظهار
کــرد :تاکنون  49اجالس کارشناســی در ارتباط با این
موضوع برگزار شده و در دو سه روز گذشته نیز اجالس
ویژه کارشناسی جهت آماده ســازی برگزاری اجالس
وزرا برگزار شــد واجالس وزرا برای آماده سازی اجالس
سران که قرار است در آستانه تشکیل شود ،برگزار می
شود .این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان با بیان اینکه
تاکنون پیشــرفتهای خوبی در بحث کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر حاصل شده است افزود :در کنار این
کنوانسیون  12سند نیز مورد توافق قرار گرفته است .وزیر
امور خارجــه با بیان اینکه مذاکرات جدی در حال انجام
است تا در مورد تمام مسائل مربوط به کنوانسیون بین 5
کشور توافق حاصل شود ادامه داد...
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حضور در تجارت الکترونیک؛ چرا و چگونه؟
حسینجهانخواه

طــی چند ســال اخیر با گســترش ســایتها و
اپلیکیشــنهای فروش محصوالت و خدمات مختلف
در کشــور ،عموم فعاالن تجارت متوجه این موضوع
شــدهاند که با همه گیر شــدن اینترنت و تلفنهای
همراه هوشــمند ،در عرصه تجــارت نیز چون دیگر
عرصههــا انقالبــی بوقوع پیوســته و دیگــر اتکای
صرف بــه اصول ســنتی تجــارت نمیتواند ضامن
موفقیت باشــد .امروزه سایتهای فروش محصوالت
دیجیتالی ،ســایتهای اعــام آگهی خرید و فروش
محصوالت مختلف و اپلیکیشــنهای کرایه تاکسی
چنان مشــتری دارند که عموم فعــاالن بازار به این
فکر افتاده اند که در کنار فروشــگاههای خویش در
فضای مجازی هم حضور داشــته باشند اما این امر
بدون شناخت ویژگیهای رقابت در این بازار مجازی
ممکن نیســت .میدانیم که هر فعالیــت بازرگانی
موفق بر دو پایه مزیتهای تولید و مزیتهای توزیع
(نســبت به رقبا) شــکل میگیرد .در تولید ،عواملی
چون طراحی ،کیفیت ،قیمت و ...مورد نظر مشتری
اســت و در توزیع نیز تبلیغات و بازاریابی ،محدوده
توزیع ،بستهبندی و ...عامل فروش و موفقیت است.
مقبولیت این مجموعه عوامل همچنان که ذکر شــد
در مقایسه با رقبا معنا مییابد .حال ببینیم در عرصه
تجــارت الکترونیک چه تغییراتــی در این زمینهها
شکل گرفته است؟
 )1گستره تحت پوشــش «تجارت الکترونیک»
بزرگترین محدوده قابل تصور اســت .در واقع حضور
در دنیای تجارت الکترونیک به معنای عرضه محصول

یا خدمات به تمام دنیا است .البته ممکن است تولید
کننده یا بازرگانی توان استفاده از این ظرفیت بالقوه
را نداشــته باشد اما باید دانســت که رقبای دیگری
هستند که چنین محدودیتی ندارند .به عبارت دیگر
در شرایط عادی با گسترش این تجارت ،انحصار بازار
در هیچ نقطه ای از دنیا و بررســی هیچ کس وجود
ندارد (محدودیتهای سیاســی را باید جزو شرایط
غیر عادی دانســت) و رقابت به باال ترین سطح خود
میرسد .در چنین شــرایطی برای موفقیت ماندگار
بازرگانــی ،باید دیــدگاه و عملکــردی جامع نگر و
منطبق باشــرایط و معیارهای روز داشت که چنین
امری به معنای تغییر و تحول دائمیو با فاصله زمانی
کوتاه در همه عوامل موثر در تولید و توزیع است.
جامعنگری یعنی تحت پوشــش قرار دادن همه
مشــتریهای بالقوه و چنین امری میســر نیســت
مگر با در نظر گرفتن شــرایط بازارهای مختلف (که
متاثر از شــرایط جغرافیایی ،اقتصــادی ،فرهنگی و
اجتماعــی مناطق اســت) و همچنین ســلیقههای
مختلــف .انطباق با شــرایط و معیارهای روز هم به
معنــای حرکت پایاپای یا در صورت امکان ،جلوتر از
رقبا در استفاده از تکنولوژی روز ،امکانات طراحی و
تبلیغاتی ،شــناخت نیازها و بازارهای تازه وهمزمان
ارائه خدمات بیشتر وکاهش قیمت است.رسیدن به
چنین وضعیتی ،نیازمند رشــد و توسعه همه جانبه
و مبتنــی بر فنون تجارت الکترونیک واحد بازرگانی
است.
 )2ارتبــاط با مشــتری در تجــارت الکترونیک،

ارتباطی مجازی اســت و در ایــن وضعیت برخالف
ارتباط مســتقیم ،مشــتری میتواند در زمان واحد
با مراکز مختلف و موازی بازرگانی در تماس باشــد.
از اینرو همچنان که در ایــن وضعیت ،عمال تعداد
مشــتریهای هر واحد بازرگانی نســبت به تجارت
سنتی به مراتب بیشتر شده است ،در عوض احتمال
از دست دادن مشــتری هم به مراتب افزایش یافته
است.
این امــر در تجارت الکترونیک افــزون بر اینکه
میتواند ریشــه در تولید ،توزیع و ...داشــته باشد،
میتواند ناشــی از نداشــتن ارتباط سهل الوصول با
مشــتریان (ساختار نامناسب ســایت ،نداشتن توان
تکنیکی برای حضور موثر در موتورهای جست وجو
و )...یا در انتظار نگاه داشتن مشتری و سرعت پایین
در پاسخگویی (نسبت به رقبا) باشد .باید دانست که
در تجارت الکترونیک ،گاه یک دقیقه ،زمانی طوالنی
و غیرقابل تحمل برای مشتری است!
با توجه به آنچه گفته شــد ،در مجموع میتوان
گفت که برای رقابــت (یا به عبارت بهتر ،برای باقی
ماندن در عرصه رقابت) درعرصه تجارت الکترونیک،
باید مناســبات متفاوت با قبل مابین فروشــنده -
خریدار را دانســت و براساس این مناسبات ،فعالیت
تجاری را پایهریزی کرد .این نکتهای اساسی است که
باعث شده امروز سایتهایی در این عرصه حرف اول
را بزنند و بدون توجــه به این امر ،احتمال موفقیت
افرادی که در این وادی وارد میشوند چیزی نزدیک
به صفر است.

یادداشت
اصول سیاست
حاال چنــد صباحی اســت که ُغــر و لندهای
طرفــداران رییسجمهــوری را از گوشــه و کنار
جامعه میشــنویم .انتقادهایی که اگر تا چند وقت
پیش د ِرگوشــی بود ،امروز اما به ویژه پس از زمین
لرزه کرمانشــاه و هزینه بردار شــدن بیمه سالمت
و گران شــدن برخی داروها ،به عرصه عمومینیز
کشیده شــده و برخی ســلبریتیها و کوشندگان
عرصه سیاســت ،نرم نرمک انتقاد میکنند! با این
همه اما ،شــماری این انتقادها را وارد نمیدانند و
به ســرخوردگان خُ رده میگیرند که نباید از رییس
جمهوری با آن کارنامه سیاسی و کاریِ روشن ،شق
القمری چشــم داشــت و اندکی باید فتیله توقعات
را پایین کشــید و واقع بین بود و حرفهایی نظی ِر
پاســخ این خرده گیران کم توقع اما باید
اینها ....در
ِ
یادآور شد :بسیاری از رایدهندگان به شیخ دیپلمات
حتی لحظه ای گرفتار این توهم نبوده اند که دکتر
ســال ریاســتجمهوری،
روحانی میتواند در چند
ِ

زمانی که به قول رابرت فیسک همزمان با ادعای
مبارزه بافساد شاهد خرید یک قایق تفریحی به ارزش
 500میلیون دالر توسط محمد بن سلمان در فرانسه
هســتیم! حتما چند جای کار معیوب اســت .البته
موضوع مبارزه با فســاد در خاورمیانه اتفاق جدیدی
نیست .شــاید بتوان به اقدامات مشابه آخرین پادشاه
ایران محمدرضا پهلوی بین سالهای  1976تا 1978
اشــاره کرد .اقداماتی نا متوازن و روبنایی که نتایج آن
در نهایت دامان کل حکومت شــاه تا فروپاشی کامل
را گرفت.
این اعتقاد و باور تاریخی که خاورمیانه ســرزمین
پدیدههای نادر و به قول عربها «ســاحره» است باور
چندان بی ربطی نیســت .در هر گوشــه خاورمیانه و
آفریقای عربی ،از ربــاط و کازبالنکا گرفته تا قاهره و
دمشق و بغداد،نا خودآگاه ،خواسته و ناخواسته اتفاق و
پدیدهای جذاب و نه الزاما خوشایند را میتوان یافت و
سرگرم آن شد .زمانی بغداد حسن البکر ،روزگاری ناصر
و قذافی زیادهگو و حراف ،زمانی حافظ اسد دمشقی و
روزگاری ملک فیصل و شاه فهد .اینک نیز ملک سلمان
و فرزندش محمد که همه را مشغول خود کردهاند.
در خاورمیانه ســرگرمیهای شرورانه کم نیست.
مضحک اســت ،اما خاورمیانه برای من بیشباهت به
داســتانهای ایندیانا جونز نیســت .با این تفاوت که
اگر بخشــی از داستانهای ایندیانا جونز را باور داشته
باشیم ،اما نمیتوانیم همه قصههای خاورمیانه عربی را
قبول کنیم.مثال داستان «صندوقچه گمشده» تا حدی
قابل قبول به نظر میرسد .اما داستان گروگانگیری
نخســتوزیر یک کشــور عرب در یک کشور دیگر
عرب را نمیتوان باور کرد! .یا با اندکی تسامح سناریو
«جمجههای بلورین» را میتوان باورکرد ،اما ســناریو

مبارزه پرنس محمد بن ســلمان با فساد و تباهی را
نمیتوان قبول کرد .باید قبول کنیم رهبران عربستان
بیــش از صداقتی که در مبارزه با فســاد از خود بروز
میدهند ،این شــعور و درک مــا وجامعه بینالمللی
است که توسط آنها به بازی و سخره گرفته میشود.
میخواهم باور کنم شــاه ســلمان و وارث او محمد و
دوقلوی سیاســیاش عادل جبیر واقعا کمر به اصالح
سیستم فاسد کشوری بســتهاند که در ابعاد مختلف
سیاســی ،امنیتی ،دیر یا زود ما را با چالش بیثباتی
روبرو خواهد کرد .اما زمانی که به قول رابرت فیسک
در ایندیپندنت شاهد خرید یک قایق تفریحی به ارزش
 500میلیون دالر در فرانسه توسط محمد بن سلمان
و یا خرید ملکی به ارزش  28میلیون دالر در بریتانیا
توسط پادشاه هســتیم!حتما چند جای کار معیوب
است.ایرادی ندارد!اگر تحوالت مثبت عربستان را باور
داریم ،چرا تخیالت ایندیانا جونز را قبول نکنیم!؟
موضوع مبارزه با فســاد به لحاظ ســابقه و تاریخ
مشابه آن در خاورمیانه ،اتفاق جدیدی تلقی نمیشود.
در خوانش تاریخی مواردی از این قبیل ،شــاید بتوان
به اقدامات آخرین پادشاه ایران محمدرضا پهلوی بین
سالهای  1976تا  1978اشاره کرد .اقداماتی نامتوازن
و روبنایــی که نتایج آن در نهایت دامان کل حکومت
شاه تا فروپاشی کامل را گرفت .بیشتر به این دلیل که
اوال ،مبارزه شاه با پدیده فساد فاقد اصالت و ارزشهای
اخالقی مــدرن و دموکراتیک در این حوزه بود .ثانیا،
شــاه مقابله با فساد را فارغ از عمق آن ،صرفا در روبنا
دنبال کرد .ثالثا ،او قصد مقابله باپدیده فساد جدای از
تاثیر آن بر ساختار قدرت و حاکمیت را داشت.همان
زمان بســیاری از تحلیلگران امور ایران معتقد بودند
که اقدامات شــاه به این دلیل که نه عمیق است ،نه

فراگیر و نه حتی نافی شرایط ذاتی تولید و رشد فساد،
نتیجهای جز فروپاشی شرایط متصلب و شکننده رژیم
به دنبال نخواهد داشــت .بســیاری از اسناد سفارت
آمریکا در تهران که بعدها انتشــار یافت نیز به وضوح
چنین دیدگاهی را تایید و نشــان میدهند رژیم شاه
در یک تناقض  3وجهی آشــکار میان مقابله با فساد
اقتصادی  ،ساختار سست و شکننده قدرت سیاسی و
بقای رژیم سلطنتی ،عمال به سوی یک فروپاشی تمام
عیاردر حال حرکت است .تنها عنصر مهم« ،مجهول
زمانی» هر گونه تعیین وقت فروپاشــی را با مشــکل
روبرو کرده بود.
آیا عربستان در وضعیت مشابهی قرار دارد ،شاید!
البته برخی تحلیلگران منطقه مانند حسین صادقی
آخرین ســفیر ایران در عربستان که دیپلمات بسیار
کارکشتهای است معتقدند مقایسه ایران و عربستان در
گزینههای همگن تاریخی و استانداردهای بقا ،درست
نیست .او معتقد است «دلیلی برای این مقایسه و نتایج
مشــابه وجود ندارد» .ممکن است دیدگاههایی از این
دست تا حدی منعکسکننده واقعیات پیش رو باشند.
اما تحوالت سیاســی معطوف به ذات اجتماع ،الزاما
ابزاری مکانیکی با کارکردی تضمین شده نیستند که
از مکانیزم درونی آنها نتیجه ییدلخواه و مورد انتظار
عاید شود .بارزترین نمونه ،تحوالت بهار عربی ست که
طی  7سال گذشته کرانههای عربی را درهم نوردید.
هرچنــد نتایج قابل انتظار و دمکراتیکی از آن به بدنه
جامعه عرب تزریق نشد ،اما به وضوح نشان داد فرآیند
هر گونه تغییر در ساختار جامعه عربی ،صرف نظر از
منشــا آن (مردم یا حاکمیت) بالقوه میتواند به یک
فروپاشی تمام عیار تبدیل شود.
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خبر

مهدیمالمیر

موسی وار با عصای جادویی همه مشکالت کشور را
ناپدید کند اما با این وجود ،جناب رییسجمهوری
در کشاکش رقابتهای انتخاباتی ،آشکارا و پوشیده،
قولهایی به مــردم دادهاند که هنوز تکلیفشــان
مشــخص نیســت و اینگونه که از اوضاع و احوال
پیداســت؛ گویا قرار نیست سرانجامینیز پیدا کند!
از این گذشته ،شمار کســانی که بر این باورند که
رفتار رییسجمهوری در دوره دوم ریاســت شان
بــا دوره اول ،تفــاوت پیدا کرده کم نیســت ...این
رفتارها شــاید همه از این چشمه آب میخورد که
«پرنسیب» سیاسی در عرصه سیاست ما با سرعت
نور در حال رنگ باختن اســت .انــگار نه انگار که
پس از دولت «تدبیر و امید» نوبت به دولت دیگری
میرسد که میباید بیشت ِر انرژی اش را خرج جلب
اعتماد مــردم کند .اگر رییسجمهوری در برابر وفا
کردن به برخی وعدههایــش دیواری میبیند ،حق
اســت که با مردم در میان بگذارد و آسوده از کنار

متینمسلم

وعدههای بی سرانجام نگذرد چه ،در غیر اینصورت
با این پرســش اساسی رو در رو خواهد شد که چرا
با توجــه به محدودیتهایی که قطعا با آنها آشــنا
بوده ،وعدههای بزرگ داده است؟! «اعتدال» هرگز
به معنای همه چیز برای همه کس بودن نیســت.
سیاست چنان که گفته اند عرصه گزینش و انتخاب
اســت .در جایی سیاســتمدار میباید به اصطالح
میان دریای خروشان و اژدها یکی را برگزیند و یک
سری اصول (پرنســیب) را همیشه و در همه حال
در نظر داشــته باشد .هر وعده بر زمین مانده و هر
مشــکل توضیح داده نشده به مردم ،ضربه ای است
بر پیکر اعتماد شــهروندان و کار را برای دولتهای
آتی دشوارتر میسازد! اصول یک سیاست تندرست
ِ
دولت خود ،مجلس
این است که با پایان یافتن عمر
ختم «سیاست» را برگزار نکنیم و راه سیاستورزی
را برای دولتهای آینده نیز بکوبیم.
ادامه در صفحه2

شکایت ایران به آمریکا درباره قتل جوان ایرانی
قاســمی خبر داد :جمهوری اســامی ایران برای قتل جوان ایرانی رسما به
دولت آمریکا اعتراض کرد.
به گزارش ایســنا ،هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت،
بیژن قیصر  25ســاله شهروند آمریکایی تبعه ایران دوشنبه شب پس از گذشت
 10روز از حادثه شــلیک گلوله پلیس به خودروی وی که به مجروح شدن وی
از ناحیه سر منجر شده بود ،جان خود را از دست داد.
خانواده وی با انتشــار بیانیهای در روزنامه واشــنگتن پست اعالم کردند که
بیژن قیصر هدف ســه گلوله پلیس از ناحیه ســر قرار گرفته بود و هنگام وقوع
این حادثه مسلح نبوده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اظهار کــرد :ایــن وزارتخانــه مراتب
اعتــراض رســمی جمهــوری اســامی ایــران درخصــوص قتــل «بیــژن
قیصــر» جــوان  ۲۵ســاله ایرانــی در آمریــکا را بــه دولت آن کشــور ابالغ
کرد.
وی افزود :این اقدام در دیدار مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با سفیر
سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و با تسلیم یک یادداشت
رســمی به دولت آمریکا انجام شد که در این یادداشت رسمی با اشاره به اقدام

خشونتآمیز و غیرقابل قبول پلیس آمریکا در تیراندازی به بیژن قیصر ،شهروند
غیرمسلح ایرانی که به فوت وی در روز دوشنبه  ۶آذر  ۱۳۹۶در شهر مک لین
در ایالت ویرجینیای آمریکا منجر شــد ،خواستار توضیح رسمی دولت آمریکا و
روشــن شدن ابعاد این حادثه تأسفبار و غیرقانونی شده و از آن دولت خواسته
شده است عوامل این اقدام را مورد پیگیری قضایی قرار داده و خسارات وارده را
جبران کنند.
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