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گرفتاری در تار و پود بازاریابی شبکه ای
شیری
سرمایه گذاری در شرکت های مختلف با عنوان
بازاریابی شبکه ای از مباحث برخی مــردم در
کوچه و بازار و دورهمی های خانوادگی است.
در حالی که برخی بــرای عضوگیری و کسب
درآمـــد بیشتر ،ادعـــای تأسیس شــرکــت های
خارجی با مشارکت ســود بیشتر را می کنند
امــا پشت پــرده ایــن مبادالت اقتصادی ،ســاز و
کارهایی شبیه قمار و شرط بندی است و می
توان گفت که این روزها ،بازاریابی شبکه ای با
تغییر شیوه های کسب درآمد گاهی اوقــات به
بازاریابی هرمی تبدیل شده که یــادآور شرکت
های هرمی فعال با اعضای متضرر در سال های
گذشته است.یکی از شهروندان بجنوردی که
به تازگی به واسطه یکی از دوستانش با فعالیت
یکی از این شرکت ها آشنا شده است ،می گوید:
با توجه به توضیحاتی که دوستم برای سود ناشی
از خرید و فروش کاال داد ،قانع شدم اما با ورود به
این شبکه متوجه شدم کاالهایی که با تخفیف به
ما فروخته می شود بسیار بی کیفیت است و حتی
قابلیت خرید و فروش را هم ندارد.وی اضافه می
کند :از آن جایی که عمده سود فعالیت در این
شبکه با عضوگیری است اما با شرایط موجود
عضوگیری بسیار مشکل است و هرکسی وارد
این شبکه می شود برای این که بتواند سرمایه از
دست رفته اش را برگرداند ناگزیر به عضوگیری
با هر ترفندی می شود.
وی خاطرنشان می کند :با این که گفته شده بود
این شبکه قانونی است اما وقتی وارد سایت شدم
دیدم این شبکه وجهه قانونی ندارد و به عنوان
شبکه بازاریابی قانونی ثبت نشده است.
یکی دیگر از شهروندانی که او نیز از طریق
دوستان خود وارد یک شبکه بازاریابی شده ،می
گوید :مدتی قبل یکی از دوستانم طی تماس
تلفنی با اصرار خودش که می گفت دوست دارم
با اندک سرمایه ای که داری سود بیشتری کسب
کنی ،مرا قانع به سرمایه گذاری در سوئیس کرد
و اکنون اگرچه ماهانه سود زیادی کسب میکنم

طی  ۶ماه اتفاق افتاد؛

 3هزار پرونده تخلف
صنفی روی میز تعزیرات

اما از آن جایی که سرمایه ام از کشور خارج می
شــود هــمــواره نگران از دســت رفتن آن و فرار
سرشاخه هستم.
وی اضافه می کند :با ورود و سرمایه گذاری از
طریق این شبکه در ابتدا ماهانه  5درصد سود
پــرداخــت می شــود و با معرفی  2نفر دیگر به
عنوان زیرمجموعه ،میزان سود به  15درصد
افزایش می یابد.
وی می افزاید :اگر بازاریابی شبکه ای قانونی
است چرا به خوبی اطالع رسانی نمی شود که
همه از آن بهره مند شوند و اگر غیرقانونی است
چرا مانع فعالیت این افراد نمی شوند؟
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید:
شرکت های جدیدی راه انــدازی شده اند که
محصوالت بهداشتی را با  20درصد تخفیف به
اعضا می دهند تا از این طریق بتوانند محصوالت
بیشتری را بفروشند در حالی که مشخص نیست
این محصوالت استاندارد است یا نه.
به گفته وی ،تعداد این گونه شبکه ها به قدری
زیاد است که هر روز با یکی از آن ها مواجه می
شویم و بــرای کسب سود بیشتر با هر ترفندی
سعی در عضوگیری دارند که متأسفانه اطالع
رسانی در این باره بسیار ضعیف است.
یکی دیگر از شــهــرونــدان هــم بــا اش ــاره بــه این
که با  4میلیون تومان سرمایه گــذاری در یک
شرکت عضو شده است ،می گوید :با تبلیغات
و توضیحات یکی از دوستانم به سرمایه گذاری
در یکی از این شرکت ها اقــدام کــردم که باید
اجناسی را با تخفیف خریداری می کــردم و با
عضوگیری از سود بیشتری بهره مند می شدم اما
پس از سرمایه گذاری متوجه شدم اجناس بسیار
بی کیفیت و حتی گاهی غیر قابل مصرف است
به طوری که هر چه تالش می کنم با برداشت
سرمایه ام از این شبکه خارج شوم هنوز موفق
نشده ام و هر روز به جای سود متضرر می شوم.
وی اظهار می کند :شبکه بازاریابی دیگری هم
به تازگی فعال شده است که سرمایه گذاری در
خارج از کشور انجام می دهد و اعضا می توانند
سودهای دریافتی را در خارج از کشور هزینه

کنند و امکان استفاده از سود آن در داخل کشور
وجود ندارد.
به گفته وی ،برای سرشبکه شدن در این گونه
فعالیت ها باید  4مورد عضو گیری انجام شود که
متأسفانه گاهی برخی با رسیدن به سود و کسب
سرمایه اولیه شان بدون توجه به اعضای دیگر که
سرمایه گذاری کرده اند و هنوز به سود نرسیده
اند ،از شبکه خارج و باعث متضرر شدن زیرشاخه
ها می شوند.وی ادامه می دهد :اگر نظارت و
برخورد با این افراد با دقت بیشتری انجام نشود
احتمال این که سرمایه های بیشتری از کشور
خــارج شود و افــراد زیــادی متضرر شوند وجود
دارد.
وی اضافه می کند :اکنون این گونه شبکه ها به
شکل گسترده در تمام نقاط کشور وجود دارند و
سرشبکه های آن ها در خارج از استان یا خارج
از کشور هستند به طوری که اگر مشکلی پیش
بیاید دست ما به جایی بند نیست.
رئیس پلیس فتای خراسان شمالی با بیان این
که فعالیت شرکت های هرمی در کشور ممنوع
است ،می افزاید :وزارت صمت تنها برای شرکت
های بازاریابی شبکه ای که معیارهای مدنظر را
رعایت می کنند ،مجوز صادر می کند و فهرست
ایــن شرکت هــا روی سایت قــرار مــی گیرد تا

صدیقی -در  6ماه نخست امسال  3هزار پرونده تخلف
صنفی به تعزیرات استان وارد شــد .به گفته مدیرکل
تعزیرات حکومتی خراسان شمالی مبلغ جزای محکومیت
این تعداد پرونده  29میلیارد و  509میلیون ریال است.
طبق اعــام ایــن مسئول پــرونــده هــای تشکیل شــده در
تعزیرات شامل قاچاق ،بهداشت و کاال و خدمات است

شهروندان از این طریق از قانونی بودن فعالیت
آن ها مطلع شوند.
«شاکری» با اشاره به تفاوت فعالیت شرکت های
بازاریابی و هرمی می افزاید :سایت شرکت های
هرمی در خارج از کشور است و به همین دلیل
در صورت بروز مشکل ،پیگیری قضایی آن هم
پیچیده می شود.
وی با بیان ایــن که کالهبرداری هــای کالنی
از سوی شرکت های هرمی انجام شده است،
خاطرنشان مــی کند :شرکت هــای هرمی با
اســتــفــاده از شعارها و تبلیغات شرکت های
بازاریابی شبکه ای فعالیت می کنند در حالی
که فعالیت شبکه ای و مجوز ندارند .به گفته وی،
هر شرکتی که در فهرست وزارت صمت ثبت
نشده باشد قابل اعتماد نیست و احتمال تخلف
وجود دارد.وی اضافه می کند :متأسفانه گاهی
احتمال تخلف در شرکت های بازاریابی شبکه
ای هم وجــود دارد که کاربران در صورتی که
احساس کردند فعالیت آن ها به سمت فعالیت
های هرمی پیش می رود ،از ادامــه کار صرف
نظر کنند.به گفته وی ،طی  6ماه امسال  2مورد
فعالیت شرکت های هرمی در استان شناسایی
و با یک مورد در خراسان شمالی و یک مورد در
خراسان رضوی برخورد شد.

که با بازرسی بیش از  3هزار و  200مورد از بــازار طی
صبح و عصر در استان این تخلفات کشف و به تعزیرات
ارجــاع داده شــد .به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان شمالی بیشترین تخلفات انجام شــده شامل
گران فروشی ،درج نکردن قیمت ،صادر نکردن فاکتور،
رعایت نکردن بهداشت و غیره است .وی تصریح کرد :در
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اگر بازاریابی
شبکه ای
قانونی است
چرا به خوبی
اطالع رسانی
نمی شود
که همه از
آن بهرهمند
شوند و اگر
غیرقانونی
است چرا
مانع فعالیت
این افراد
نمیشوند؟

صورت مشاهده تخلف احتمالی از سوی عرضه کنندگان و
تولیدکنندگان ،تعزیرات با متخلفان طبق قانون برخورد
می کند و هم استانی ها در صــورت مشاهده هر گونه
تخلفی در بازار آن را به بازرسان این اداره کل اطالع دهند
تا در اسرع وقت به شکایت آن ها رسیدگی و با متخلفان
برخورد شود.
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اقتصاد

بازار

االکلنگ قیمت گوشت قرمز
شیری -قیمت گوشت قرمز طی هفته گذشته
حالت االکلنگی داشــت به طــوری که با وجود
کاهش قیمت گوشت دام سبک شاهد افزایش
قیمت گوشت دام سنگین بودیم و در این بین،
مردم از باال بودن نرخ گوشت گالیه مندند.
گزارش خبرنگار ما حاکی از این است که قیمت
گوشت مخلوط دام سنگین (ران ،سردست،
گردن و ماهیچه)  75هزار تومان ،قیمت گوشت
مجلسی دام سنگین نرینه  85هزار تومان و قیمت
گوشت دام سبک  103هزار تومان است.
در این باره رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان،
لبنیات و تخم مرغ فروشان بجنورد به خبرنگار ما
گفت :هفته گذشته قیمت ها در هر کیلو گوشت
دام سنگین  5هزار تومان افزایش و در دام سبک
 7هزار تومان کاهش یافت«.قاسم زاده» افزود:
قیمت هر کیلو گوشت قرمز مجلسی دام سنگین
 80هزار تومان و قیمت گوشت مخلوط آن 75
هزار تومان است و قیمت گوشت قرمز دام سبک با
کاهش  7هزار تومانی از  110هزار به  103هزار

تومان کاهش یافته اســت.وی همچنین افــزود:
قیمت گوشت مخلوط گوساله ماده در هر کیلو به
 55هزار تومان و مجلسی آن به  60هزار تومان
رسیده است.

گزارش خبری

روغن  5کیلویی کیمیا شد
شیری -در حالی که در شرایط اقتصادی کنونی
بـــازار کشش خــریــد و ف ــروش اق ــام و کــاالهــای
مختلف را با قیمت های باال نــدارد با این وجود
برخی اجناس مورد نظر هم به موقع و به میزان
کافی نمی رســد و شاید همین کمبودها باعث
گرانی لحظه ای اقالم می شود.
یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خودش
بــرای خرید روغــن نباتی  5کیلویی به چندین
فروشگاه مراجعه کــرده بــود ،گفت :بــا ایــن که
همیشه روغن نباتی  5کیلویی را  53هزار تومان
خریداری می کردم اما مدتی است در بسیاری
از فروشگاه ها موجود نیست ضمن این که اعالم
می شود قیمت خرید روغن نباتی  55تا  56هزار
تومان است و نرخ آن برای مصرف کننده بیشتر از
این هم می شود.
وی افــزود :اکنون به جــای روغــن نباتی ناگزیر
روغن مایع مصرف می کنیم و معلوم نیست دلیل
این کمبودها در بازار چیست در حالی که کارخانه
تولید این روغن ها در داخل کشور است.
وی خاطرنشان کرد :اگر قرار است قیمت کاالیی
افزایش یابد طی مدت مشخصی اعالم و اجرا و
اجناس با قیمت جدید وارد بازار شود نه این که در
بازار کمبود ایجاد کنند.یکی دیگر از شهروندان
نیز گفت :در حالی که فروشگاه های مختلف مملو

از روغن مایع است اما روغن نباتی  5کیلویی یافت
نمی شود به طوری که چند روز قبل از طریق یکی
از آشنایان توانستم روغن  5کیلویی تهیه کنم.
وی افــزود :این روزهــا با این که قیمت ها لحظه
ای افزایش می یابد اما باز هم به منظور افزایش
قیمت ،در بازار کمبود ایجاد می کنند.
وی اظهار کرد :در حالی که ناگزیر به استفاده
از روغــن مایع هم شده ایم اما باز هم قیمت ها
دایــم در حال افزایش اســت.در این بــاره یکی از
خواربارفروشان بجنورد گفت :با این که قیمت
ها در حد زیادی افزایش یافته است و بازار کشش
ندارد اما باز هم روغن نباتی  5کیلویی در بازار
تزریق نمی شود.
«مهام» افــزود :در حالی که قیمت خرید روغن
نباتی برای کسبه  50هزار تومان است اما شرکت
ها ،در کنار هر کارتن روغن نباتی به اجبار روغن
مایع هــم تحویل مــی دهند بــا ایــن حــال قیمت
تحویل روغن نباتی  55تا  60هزار تومان است.
وی خاطرنشان کرد :این در حالی است که هفته
گذشته قیمت خرید روغن نباتی برای کسبه 51
تا  53هزار تومان بود و اکنون عالوه بر افزایش
قیمت مجبور به تهیه روغن مایع یا یک بسته تن
ماهی در کنار آن هستند و در غیر ایــن صورت
کاالی مورد نظر را تحویل نمی دهند.

