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  ...اندر حکایت بازاریابی شبکه اي و پنبه ریز

سال در کشور علیرغم دارا بودن ظرفیت هایی براي رونق تولید  5بی شبکه اي قانونی پس از گذشت حدود بازاریا
داخلی، کسب درآمد و رشد مهارت هایی فردي براي فعالین آن در مسیر نادرستی قرار گرفته است و از اکثر 

دلیل عمده این مسئله می تواند این . به جز یک مشت شعار تو خالی باقی نمانده است ظرفیت هاي آن، چیزي
اصطالح . باشد که بازاریابی شبکه اي قانونی در کشور مانند کودکی است که از والدین معتاد به دنیا آمده است

یر قانونی بود که کودك معتاد به این جهت نسبت داده شد که شروع این حرفه در کشور با شرکت هاي هرمی غ
این شرکت ها با استفاده . پایه و اساس درستی نداشتند و در نهایت منجر به ضرر و زیان اکثریت فعالین آن شد

از برنامه هاي آموزشی مدون که در آن ها تکنیک هاي روانشناسی و کار بر روي ذهن ناخودآگاه افراد با زیرکی 
ردم می شدند و از این تکنیک ها به عنوان سرپوشی براي پنهان خاصی لحاظ شده بود، موفق به جذب و فریب م

با این حال به دلیل وجود همین ضعف . کردن ضعف ها و اشکاالت ساختاري و منطقی خود بهره می گرفتند
هاي ساختاري این شرکت ها عمر کوتاهی داشته و تالش آن ها بر این بود که با در نظر گرفتن این موضوع در 

. اما براي اکثریت فعالین آنان پایانی غیر از ضرر و زیان و سرخوردگی وجود نداشت. ار خود را ببندندکوتاه مدت ب
  .به همین جهت  فعالیت این شرکت ها از سوي دولت غیرقانونی اعالم و جلوي فعالیت آن ها گرفته شد

نوان متولی، ناظر و هدایت به ع دولتمتولد شد که  90در حالی بازاریابی شبکه اي قانونی در کشور در سال 
کننده آن، چشم انداز مشخصی نداشت و از طرفی شرکت ها براي پیشبرد کار به جاي یاري گرفتن از 
متخصصین در زمینه مدیریت و کسب و کار و استفاده از تئوري هاي آکادمیک، دست نیاز را به سوي افرادي 

این افراد اگرچه از لحاظ عملگرایی و مهارت . ابق بودنددراز کردند که جزء افراد رده باالي سیستم هاي هرمی س
هایی همچون فن بیان، سخنوري، روابط عمومی و ایجاد انگیزش توانمند بودند ولی به علت نداشتن دانش 
آکادمیک مرتبط با کسب وکار و ضعف هاي تئوریک عمال به استفاده از برنامه هاي آموزشی سیستم هاي 

این اتفاق در حالی افتاد که همگی در سیستم جدید خود را منتقد سرسخت . دندغیرقانونی سابق روي آور
همین موضوع در کنار بی مسئولیتی و بی تفاوتی شرکت ها نسبت به این مسئله و . سیستم قبلی می دانستند

 ضعف نظارتی و نبود چشم انداز مشخص در دستگاه هاي دولتی مرتبط باعث تولد این کودك معتاد گردید که
هر چقدر زمان پیش می رود علیرغم زرق و برق هاي ظاهري و شعارها، در باطن بیش از پیش به گذشته 

  .غیرقانونی شباهت پیدا می کند
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  تفاوت بازاریابی شبکه اي با شرکت هاي هرمی

براي مشخص شدن اینکه آیا بازاریابی شبکه اي در حال حاضر در مسیر شرکت هاي هرمی قرار گرفته است یا 
یر الزم است در ابتدا مواردي را که به عنوان تفاوت هاي این دو سیستم بیان شده است در نظر بگیریم و خ

  سپس با بررسی دقیق تر مشاهده کنیم که آیا در عمل این تفاوت ها وجود دارد یا خیر؟ 

  :عمده ترین تفاوت هاي بازاریابی شبکه اي با شرکت هاي هرمی عبارتند از

  سرمایه اولیه، در نتیجه نداشتن ریسک و ضرر مالیعدم نیاز به . 1

  قانونی و شرعی بودن. 2

  عدم خروج ارز از کشور. 3

  وجود کاالهاي مصرفی و خرید و فروش آن. 4

  اشتغال زایی و کمک به تولید داخل. 5

  پرداخت مالیات به دولت. 6

شد که براي عضویت در شرکت هاي بازاریابی در رابطه با مورد اول، عدم نیاز به سرمایه اولیه به معناي این می با
شبکه اي بر خالف شرکت هاي هرمی نیازي به پرداخت مبالغ قابل توجهی تحت عنوان حق عضویت وجود ندارد 
و بازاریاب صرفا از مشتري سفارش کاال می گیرد و با خرید و فروش کاال، پورسانتی به عنوان خرده فروشی و از 

ضا و سپس خرید و فروش کاال توسط اعضا، پورسانتی به عنوان یونی لول و نسلی طریق عضوگیري و آموزش اع
  .دریافت می کند

در مورد موضوع قانونی بودن، متولی این حرفه مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور زیر نظر وزرات صنعت و معدن 
عملکرد شرکت ها نظارت می و بر  است که آیین نامه هاي مرتبط را با همکاري کمیته نظارت تصویب نموده

پیرامون موضوع شرعی بودن اما کمی اختالف نظر مشاهده می شود و اختالف نظرها در این زمینه بیشتر . ندک
اما در فتواي آیت اهللا خامنه اي آمده است . تا جایی که برخی مراجع بازاریابی شبکه اي را جایز نمی دانند. است

ي نگهبان، بازاریابی شبکه اي بالمانع است که این موضوع در شوراي در صورت تصویب مجلس و موافقت شورا
  .نگهبان بررسی شد و بازاریابی شبکه اي فی نفسه داراي اشکال شرعی شناخته نشد



٣ 
 

به طور کل فقها نیز براي دادن حکم شرعی به عقلی و منطقی بودن امر توجه کافی دارند و بر همین اساس 
به عنوان مثال بدون مفسده و بی ضرر بودن یک مبناي کلی . خود قرار می دهند بعضی اصول کلی را مبناي فتوا

در مورد بازاریابی شبکه این مورد بیان می شود که چون صرفا خرید و فروش کاال در . براي بسیاري از فتواهاست
و  کاال میان است و شرکت از سود خودش به بازاریاب ها پاداش می دهد و این پاداش براي خرید و فروش

در صورتی که . آموزش بازاریابان دیگر است پس هیچگونه ضرر و مفسده اي براي هیچ یک از طرفین وجود ندارد
تا اینجا همه چیز درست و منطقی بنظر می رسد اما . در شرکت هاي هرمی امکان ضرر و زیان وجود داشت

لیغات خالف واقع با قیمتی بیشتر و کیفیتی سوالی که وجود دارد این است که اگر شرکتی کاالهاي خود را با تب
کمتر از آن چیزي که اعالم می دارد به مشتریان خود بدهد آیا این به معناي ضرر براي مصرف کننده نهایی 
نیست؟ به عبارتی دیگر اگر شرکتی با گرانفروشی محصوالت خود به بازاریاب یا مصرف کننده نهایی، پورسانت 

ند آیا می توان راي به پاك و سالم بودن آن داد؟ قطعا خیر چون برخی شرکت هاي سطوح باالتر را پرداخت ک
کاال نقشی صوري داشت و مهم پلن درآمدي و دریافت پول از در آن هرمی به همین صورت عمل می کردند و 

بازاریابی در صورتی که وجود کاالي مصرفی با بهاي مناسب و رقابتی با بازار از تفاوت هاي . سطوح پایینی بود
عنوان بازاریابی  تحتپس اگر شرکتی محصوالت خود را . و سیستم هاي هرمی عنوان شده استقانونی شبکه اي 

بی ضرر بودن و شرعی بودن را نقض کرده و در  موارد ،شبکه اي با قیمت چندین برابر به مشتري خود بفروشد
زاریابی شبکه اي را فی نفسه غیرشرعی نمی به همین دلیل شوراي نگهبان با. جهت هرمی بودن در حرکت است

  .سیاست شرکت ها را در نظر گرفتنتیجه داند زیرا باید در عمل 

حال به عنوان نمونه در این زمینه، عملکرد شرکت پنبه ریز را که جز با سابقه ترین و برترین شرکت هاي فعلی 
اندازه عملکرد این شرکت و بطور کل بازاریابی شبکه اي کشور است بررسی خواهیم کرد تا پی ببریم چه 
 .بازاریابی شبکه اي در کشور در مسیر صحیح و مطابق با استانداردها است

شرکت پنبه ریز چند برند مختلف در سبد محصوالت خود دارد اما محصوالت تخصصی و درمانی آن که بخش 
شرکت بلیتا . روس تولید می شودعمده کاالهاي شرکت را شامل می شود توسط کمپانی بلیتا واقع در کشور بال

از طرفی گفته می شود که . هیچ گونه اطالعاتی نسبت به قیمت محصوالتش را در سایت خود اعالم نکرده است
به همین دلیل این . شرکت پنبه ریز نمایندگی انحصاري محصوالت شرکت بلیتا در ایران را برعهده دارد

همچنین در . تا امکان مقایسه قیمتی با بازار سنتی وجود نداردمحصوالت در بازار سنتی موجود نیست و طبیع
پاسخ به سوال در مورد قیمت باالي این محصوالت بحث در مورد کیفیت باالي آن می شود و اینکه در صورت 
وجود این کاالها در بازار سنتی قیمت آن بسیار بیشتر از آن چیزي می شد که شرکت پنبه ریز به فروش می 
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ا چطور می توان صحت این ادعا را ثابت کرد؟ براي یافتن پاسخ این پرسش به دنبال اطالعاتی از ام. رساند
کشور تولید (محصوالت بلیتا در سایت هاي خارجی جستجویی انجام شد و در نهایت در سه کشور بالروس 

در این . ي شدگردآور 1، روسیه و اوکراین قیمت فروش این محصوالت بدست آمد و در جدول شماره )کننده
جدول قیمت این محصوالت از دو سایت روسی، یک سایت اوکراینی، دو سایت بالروسی در کنار قیمت فروش 

پس از تبدیل ارزهاي این کشور به تومان و مقایسه قیمت ها، . همین محصوالت توسط پنبه ریز قرار داده شد
بت به همان محصوالت در بالروس بعضا تا بیش از پنبه ریز محصوالت بلیتا را نس. نتیجه بسیار حیرت انگیز بود

این در حالی بود که قیمت این محصوالت در کشور روسیه و اوکراین که وارد . ده برابر قیمت به فروش می رساند
درصد بیشتر از قیمت در بالروس بود که با توجه به هزینه هاي  70تا  20کننده این محصول هستند در بازه 

حال آن که چطور می شود سه کشور ایران، روسیه و . افزایش قیمت طبیعی به نظر می رسد واردات این مقدار
درصد  70اوکراین هر سه وارد کننده این محصوالت هستند ولی افزایش قیمت در دو کشور خارجی حدودا تا 

ن زیاد است یا درصد می رسد؟ آیا هزینه هاي گمرك در ایرا 1000می شود ولی براي ایران این رقم تا بیش از 
  این از کرامات بازاریابی شبکه اي وطنی و وطن دوستی است؟

درصد است ولی سود گمرکی این محصوالت دو برابر است  26درصد گمرك براي کاالهاي آرایشی بهداشتی 
درصد می باشد که در مجموع هزینه هاي  9مالیات بر ارزش افزوده محصوالت نیز . درصد قیمت کاال 52یعنی 
درصد سود  )مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مشتري کسب می شود( .درصد قیمت کاال می شود 61ی گمرک

فرض کنیم هزینه هاي جانبی مثل حمل و . درصد است 15کاالهاي آرایشی بهداشتی وارد کننده مجاز براي 
ود عمده فروشی مجاز درصد و س 15سود خرده فروشی مجاز  .درصد قیمت کاال باشد 20 در حدود نقل و بیمه

دو برابر قیمت  بیش ازدرصد می رسد که تقریبا  114مجموع تمام این افزایش قیمت ها به  .درصد است 3نیز 
به فروش برساند با این حساب در  درصدي 114افزایش یعنی اگر شرکت پنبه ریز محصوالت بلیتا را با . است

اما نکته مهمی که وجود دارد این است که قیمت . استکه رقم قابل توجهی  درصد سود نیز می کند 42حدود 
هاي بلیتا از فروشگاه هاي اینترنتی در بالروس به دست آمده که طبیعتا قیمت خرده فروشی است و این 

از طرفی شرکت پنبه ریز از واردکنندگان اصلی محصوالت . فروشگاه ها سود خود را از محصول کسب می کنند
به . ر صفحه اول سایت بلیتا اسم ایران به عنوان شریک تجاري اصلی به چشم می خوردبلیتا است به طوري که د

همین جهت پنبه ریز به واسطه اینکه از مشتریان اصلی شرکت بلیتا است، محصوالت آن را با تخفیف خوبی 
که در  پس می توان گفت که قیمت تمام شده براي پنبه ریز بسیار کمتر از آن چیزي است. خریداري می کند

در اینصورت با توجه به محاسبات فوق فرضا اگر پنبه ریز محصوالت بلیتا را با دو . سایت هاي بالروس وجود دارد
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. درصد سود 42یعنی بیش از  برابر قیمت سایت هاي بالروسی بفروشد باز هم سود بسیاري عایدش شده است
به ) درصد افزایش قیمت 1000(ت بالروسی ت سایبرابر قیم 10حال آن که بطور میانگین، محصوالت را با 

  )1جدول شماره ( !فروش می رساند
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نام 
  محصول

Piluli.ru 
  روسیه

: واحد پول
  روبل

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
تولیدکننده (بالروس 

  )محصوالت
 :واحد پول

  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
تولیدکننده (بالروس

  )محصوالت
  :واحد پول

  بالروسجدید روبل 

Panberes.ir  
  )پنبه ریز(ایران 

  :واحد پول
  تومان

کرم روز 
  کیوتن

152 rub  
  تومان 8644

192 rub  
  تومان 10944

72 uah 
  تومان 8640

  3.95 byn 
  تومان 6715

  تومان 80535

کرم شب 
  کیوتن

150 rub  
  تومان 8550

192 rub  
  تومان 10944

72 uah 
  تومان 8640

  3.94 byn  
  تومان 6698

  تومان 80535

ماسک 
  کیوتن

125 rub  
  تومان 7125

118 rub  
  تومان 6726

    2.48 byn  
  تومان 4216

  تومان 47800

سرم 
  کیوتن

  82 rub  
  تومان 4674

31 uah 
  تومان 3720

  1.69 byn  
  تومان 2873

  تومان 62160

آرایش 
پاك کن 

دوفاز 
  کیوتن

135 rub  
  تومان 7695

141 rub  
  تومان 8037

54 uah 
 تومان 6480

  2.98 byn  
  تومان 4674

  تومان 68730

لوسیون 
انرژي 
رسان 
  کیوتن

129 rub  
  تومان 7353

120 rub  
  تومان 6840

43 uah 
  تومان 5160

  2.48 byn  
  تومان 4216

  تومان 63700

کرم دور 
چشم 
  کیوتن

125 rub  
  تومان 7125

118 rub  
  تومان 6726

43 uah 
  تومان 5160

  

  2.55 byn  
  تومان 4335

  تومان 80535

کرم 
جوانی 
دست 
  کیوتن

121 rub  
  تومان 6897

114 rub  
6498  

    2.51 byn  
  تومان 4267

  تومان 52703

شامپو 
  کیوتن

106 rub  
  تومان 6042

  47 uah 
  تومان 5640

  3.08 byn  
  تومان 5236

  تومان 54866

بالم 
  کیوتن

        2.68 byn  
  تومان 4556

  تومان 59052

کرم روز 
  ایده آل

  150 rub  
  تومان 8550

  3.5 byn  
  تومان 5950

3.59 byn  
  تومان 6103

  تومان 51000



٧ 
 

  

 Piluli.ru  نام محصول
  روسیه

  روبل: واحد پول

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

Panberes.ir  
  ایران

  :واحد پول
  تومان

کرم شب 
  ایده آل

 160 rub 
 تومان 9120

 3.5 byn  
 تومان 5950

3.61 byn  
 تومان 6103

 تومان 52000

ایده  سرم
  آل

 110 rub 
 تومان 6270

56 uah 
 تومان 6720

3.7 byn  
 تومان 6290

3 byn  
 تومان 5100

 تومان 55160

تونیک 
  ایده آل

 144 rub 
 تومان 8208

 3.5 byn  
 تومان 5950

3.37 byn  
 تومان 5729

 تومان 43400

ماسک 
  ایده آل

 137 rub 
 تومان 7809

59 uah 
 تومان 7080

3.5 byn  
 تومان 5950

3.27 byn  
 تومان 5559

 تومان 44500

تونیک 
زون 

  استاپ

103 rub 
 تومان 5871

150 rub 
 تومان 8550

50 uah 
 تومان 6000

 3.24 byn  
 تومان  5508

 تومان 57750

کرم 
دومنظوره 

زون 
  استاپ

 91 rub 
 تومان 5187

37 uah 
 تومان 4440

 

 1.99 byn  
 تومان 3383

 تومان 47292

رول ژل 
  غلتکی

229 rub 
 تومان 13053

278 rub 
 تومان 15846

92 uah 
 تومان 11040

 5.43 byn  
 تومان 9231

 تومان 75000

ژل 
  شستشو

 124 rub 
 تومان 7068

  2.85 byn  
 تومان 4845

 تومان 56910

 rub 164  فیس واش
 تومان 9348

  4.5 byn  
 تومان 7650

4.45 byn  
 تومان 7565

 تومان 57000

آرایش 
پاك کن 
  بوتاکس

229 rub 
 تومان 13053

282 rub 
 تومان 16047

  5.58 byn  
 تومان 9486

 تومان 97900

تونر 
  بوتاکس

 158 rub 
9006 

  3.31 byn  
 تومان 5627

 تومان 82208

کرم شب 
  بوتاکس

277 rub 
 تومان 15789

328 rub 
 تومان 18696

  6.25 byn  
 تومان 10625

 تومان 139160



٨ 
 

 Piluli.ru  نام محصول
  روسیه

  روبل: واحد پول

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

Panberes.ir  
  ایران

  :واحد پول
  تومان

کرم روز 
  بوتاکس

 315 rub  
 تومان 17955

  5.67 byn  
 تومان 9639

 تومان 132160

ماسک 
  بوتاکس

 204 rub  
 تومان 11628

  4.34 byn  
 تومان 7378

 تومان 80920

سرم 
  بوتاکس

 192 rub  
 تومان 10944

  4.04 byn  
 تومان 6868

 تومان 89180

کرم دور 
چشم 

  بوتاکس

 215 rub  
 تومان 12255

  4.78 byn  
 تومان 8126

 مان.تو 118720

شیر پاك 
کن 

  ارگانیک

 تومان 59710     

کرم 
ماتریکس 

  کالژن

  78 uah 
 تومان 9360

 تومان 136850  

کرم دور 
چشم 
  پپتاید

   6.2 byn  
 تومان 10540

5.62 byn 
  تومان 9554

 تومان 116000

کرم ضد 
ترك مادر 

  اند بیبی

  58 uah 
 تومان 6960

 

2.7 byn  
 تومان 4590

 

 تومان 48790 

کرم 
کودك 

مادر اند 
  بیبی

   2.5 byn  
 تومان 4250

 

 تومان 31360 

کرم پودر 
مادر اند 

  بیبی

   2.2 byn  
 تومان 3740

 تومان 26880 

شامپو 
  احیاکننده 

  52 uah 
 تومان 6240

2.5 byn  
 تومان 4250

 تومان 47180 



٩ 
 

 Piluli.ru  نام محصول
  روسیه

  روبل: واحد پول

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

Panberes.ir  
  ایران

  :واحد پول
  تومان

ژل 
شستشوي 

مادر اند 
  بیبی

 تومان 38430     

شامپو سر 
  کودك

  45 uah 
 تومان 5400

2.3 byn  
 تومان 3910

 تومان 36200 

شامپو 
بدن 

  کودك

   2.4 byn  
 تومان 4080

 تومان 38000 

لوسیون 
  افترشیو

 95 rub  
 تومان 5415

 تومان 39900   

ژل 
  افترشیو

 95 rub  
 تومان 5415

 2.5 byn  
 تومان 4250

2.23 byn  
 تومان 3791

 تومان 37400

  rub 101   کرم شیو
 تومان 5757

 2.5 byn  
 تومان 4250

2.89 byn  
 تومان 4913

 تومان 47900

شامپو سر 
  و بدن

112 rub  
 تومان 6384

120 rub  
 تومان 6840

36 uah 
 تومان 4320

2.7 byn  
 تومان 4590

2.44 byn  
 تومان 4148

 تومان 43940

ژل حالت 
دهنده 

  خیس

    3.43 byn  
 تومان 5838

 تومان 32250

رول دور 
  چشم

 تومان 83500     

ماسک 
  پیل آف

  26 uah 
 تومان 3120

 تومان 45000  

  byn 3.2     شاور ژل
 تومان 5440

 تومان 48490 

ماسک 
  لیفتینگ 

 تومان 49960     
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 Piluli.ru  نام محصول
  روسیه

: واحد پول
  روبل

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

Panberes.ir  
  ایران

  :واحد پول
  تومان

کرم 
لیفتینگ 

  بدن

  تومان 39990          

لوسیون 
لیفتینگ 

  بدن

        2.4 byn  
  تومان 4080

  تومان 59870

  تومان 79170            ژل الغري

تونیک 
  هندوانه

    51 uah 
  تومان 6120

  تومان 50600    

اسکراب 
  هندوانه

  تومان 47600          

کرم موبر 
  مالیم

    59 uah 
  تومان 7080

  تومان 47800    

کرم موبر 
  فوري

  تومان 47800          

ژل مکمل 
  موبر

  تومان 31300          

ضد آفتاب 
30  

    71 uah 
  تومان 8520

4 byn  
  تومان 6800

4.51 byn  
  تومان 7667

  

  تومان 54440

شامپو 
  آرگان

    62 uah 
  تومان 7440

  تومان 57150    

ماسک 
  آرگان

    52 uah 
  تومان 6240

  تومان 55328    

 uah 65      آرگان بالم
  تومان 7800

  تومان 60800    
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نام 
  محصول

Piluli.ru 
  روسیه

  روبل: واحد پول

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

Panberes.ir  
  ایران

  :واحد پول
  تومان

اسپري 
  آرگان

  89 uah 
 تومان 10680

 تومان 75291  

سرم 
فلوئید 
  آرگان

  55 uah 
 تومان 6600

 تومان 57633  

اسپري 
ضد 

  ریزش

 273 rub  
 تومان 15561

104 uah 
 تومان 12480

 

 5.71 byn  
 تومان 9707

 تومان 110782

اسپري 
  دو فاز مو

 231 rub  
 تومان 13167

 تومان 71940   

سرم 
  لمینیت

 246 rub  
 تومان 14022

97 uah 
 تومان 11640

5.2 byn  
 تومان 8840

4.36 byn  
 تومان 7412

 تومان 74600

ژل حالت 
دهنده 
  سخت

   3.5 byn  
 تومان 5950

 تومان 32250 

ترمیم 
کننده مو 

  رویال

  117 uah 
 تومان 14040

 

 6.09 byn  
 تومان 10353

 

 تومان 86200

مداد 
چشم 

  کالسیک

 تومان 46250     

خط 
چشم 

  ماژیکی

  79 uah 
 تومان 9480

 4.21 byn  
 تومان 7157

 تومان 52840

کرم 
آرایشی 

  بی بی

  45 uah 
 تومان 5400

 

3.2 byn  
 تومان 5440

2.59 byn  
 تومان 4403

 تومان 34160

ریمل 
  بعدي 4

  79 uah 
 تومان 9480

 5.41 byn  
 تومان 9197

 تومان 59970
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نام 
  محصول

Piluli.ru 
  روسیه

  روبل: واحد پول

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

Panberes.ir  
  ایران

  :واحد پول
  تومان

شامپو 
  کالسیک 

99 rub  
 تومان 5643

 47 uah 
 تومان 5640

3.2 byn  
 تومان 5440

3.59 byn  
 تومان 6103

 تومان 43940

کرم فیلر 
دور 

  چشم

 تومان 72700     

اسکراب 
پرفکت 
  اسکین

 تومان 37740     

ماسک 
پرفکت 
  اسکین

 تومان 38850     

سرم 
  کرمی

 تومان 72700     

کرم 
  کپیالري

 تومان 72700     

آرایش 
پاك کن 

  میسالر

 تومان 51250     

تونیک 
پرفکت 
  اسکین

 تومان 51250     

خمیر 
دندان 

دنتاویت 
-اف

  کمپلکس

62 rub  
 تومان 3534

 تومان 22200    

سرم 
اسپري 
  برداك

 تومان 54000     
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نام 
  محصول

Piluli.ru 
  روسیه

  روبل: واحد پول

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

Panberes.ir  
  ایران

  :واحد پول
  تومان

ماسک 
  مو برداك

 تومان 40150     

شامپو 
  برداك

 تومان 39400     

شامپو 
لوکس 

  کالر

  50 uah 
 تومان 6000

 3.20 byn  
 تومان 5440

 تومان 53200

ماسک 
لوکس 

  کالر

  54 uah 
 تومان 6480

 4.21 byn  
 تومان 7157

 تومان 71940

ترمیم 
 3کننده 

  1در 

 تومان 120100     

خمیر 
دندان 

بلک 
  کلین

   2.7 byn  
 تومان 4590

 تومان 24900 

  

  

براي اینکه یک مقایسه کاملی انجام داده باشیم، چند کاال از برندهاي شناخته شده دیگر را از همان سایت هاي 
مقایسه کردیم فروشگاه هاي اینترنتی داخلی روسی، اوکراینی و بالروسی انتخاب کردیم و با قیمت آن در برخی 

  رد یا خیر؟تا دریابیم آیا این اختالف قیمت فاحش در اینجا نیز وجود دا

، محصوالت انتخاب شده، تولید هیچکدام از کشورهاي ذکر شده در جدول نیستند و براي 2مطابق جدول شماره 
همانطور که مشاهده می شود به هیچ عنوان اختالف قیمت ها . تمام آن ها محصوالت وارداتی محسوب می شوند

  .ز مورد مشابه در بالروس نیز کمتر استنجومی نیست و حتی در برخی موارد قیمت در فروشگاه ایرانی ا
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  2جدول شماره 

نام 
  محصول

Piluli.ru 
  روسیه

  روبل: واحد پول

Wbc-c.ru  
  روسیه

  :واحد پول
  روبل

Makeup.com.ua  
  اوکراین

  :واحد پول
  گرایونا

Belcosmetics.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس 

Oz.by  
  بالروس

  :واحد پول
  روبل جدید بالروس

  ایران
  :واحد پول

  تومان

شامپو 
تثبیت 
کننده 

رنگ مو 
  لورال

167 rub 
 تومان 9519

 42 uah  
 تومان 5040

 5.78 byn 
 تومان 9826

  تومان  13000
 )دیجی کاال(

شامپو 
السو لورال 

میلی  400
براي 

موهاي 
  خشک

230 rub 
 تومان 13110

   7.34 byn 
 تومان 12478

  تومان  20000
 )سایت روبان(

مو ماسک 
السو لورال 

  میلی 300

  84 uah 
 تومان 10080

 11.09 byn 
 تومان 18802

  تومان 32000
  )دیجی کاال(

بالم 
افترشیو 

میلی  100
  نیوا

327 rub 
 تومان 18639

 83 uah 
 تومان 9960

 13.79 byn 
 تومان 23443

19600  
 )سایت نیواکو(

رول ضد 
تعریق 
 50مردانه 

میلی نیوا 
مدل 

  اینویزیبل

105 rub 
 تومان 5985

 34 uah 
 تومان 4080

 

 6.63 byn 
 تومان 11271

10500  
  )دیجی کاال(

11300  
  )سایت نیواکو(

پن 
مرطوب 
کننده 

گرمی 100
  داو

91 rub 
 تومان 5187

 19 uah 
 تومان 2280

 2.37 byn 
 تومان 4029

4200  
 )سایت نیک پاك(

  



١٥ 
 

در ایران با قیمت بین  آرایشی و مراقبتی برند براي پی بردن به این نکته که تفاوت قیمت هاي خرده فروشی یک
المللی آن چقدر است، قیمت چند محصول از دو برند لوکس و حرفه اي لیراك و استادرم فرانسه که توسط 
شرکت پوبر وارد می گردد و به عنوان برندهاي اورجینال شناخته می شوند را با قیمت خارجی آن مقایسه 

مطابق محاسبات انجام شده میانگین افزایش قیمت . نشان داده شده است 4و  3نتیجه در جدول . نمودیم
 55درصد و میانگین افزایش قیمت لیراك در ایران نسبت به فرانسه  53استادرم در ایران نسبت به انگلیس 

ر درصد می باشد این در حالی است که میانگین افزایش قیمت بلیتا توسط پنبه ریز در ایران نسبت به بالروس د
الزم به ذکر است که قیمت هاي خارجی، قیمت خرده فروشی بوده و طبیعتا درصد . درصد است 1000حدود 

  .افزایش قیمت نسبت به قیمت واقعی بیشتر از این مقادیر است

  3جدول شماره 

  )Esthederm( نام محصول  ردیف
www.beautybay.com/institutesthe

derm 

  

  )تومان 4800(قیمت به پوند
  در انگلستان

در  قیمت به تومان
  ایران

www.darukade.com  

درصد افزایش قیمت در 
  ایران

  31%  365.500  )ت 278.400(               58  کرم ضدچروك دور چشم و لب  1
  23%  156.500  )ت 127.200(          26.50  )پوست خشک(فوم شوینده   2
  90%  724000  )ت 379.200(               79  کرم سیکلو سیستم  3
  89%  559.900  )ت 295.200(          61.50  کرم روز لیفت اند ریپر  4
  26%  344.500  )ت c 56.95          )273.360کرم ویتامین   5
  35%  104.300  )ت 76.800(                 16  لوسیون هیدرا  6
  17%  135.800  )ت 112.800(          23.50 ژل شوینده  7
  45%  261000  )ت 180000(           37.50  کرم آکوا دیفیوژن  8
  121% 539800  )ت 243.600(          50.75  سرم درم ریپر  9
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  4جدول شماره 

  )Lierac( نام محصول  ردیف
www.lierac.com 

  

  )تومان3750(دالر  قیمت به 
  

در  قیمت به تومان
  ایران

.commisslandwww.  

درصد افزایش قیمت در 
  ایران

  37%  124000  )ت 90000(           24  پاك کننده آرایش چشم و مژه  1
  69%  317900  )ت 187500(          50  کرم هیدرژانیست پوست خشک  2
  79%  525400  )ت 292500(          78  کرم مگنی فیسنس پوست خشک  3
  55%  525300  )ت 337500(          90  کرم شب لیفتینیزم  4
  64%  591600  )ت 365250(          95 سرم لیفتینیزم انواع پوست  5
  28%  698000  )ت 543000(        145  کرم ضد پیري  6
 

  

با توجه به بررسی صورت گرفته مشاهده می شود که براي شرکت پنبه ریز بسیاري از تفاوت هاي شرکت هاي 
به علت خرید کاال با چند برابر قیمت واقعی، بازاریاب و . بازاریابی شبکه اي و هرمی در عمل رنگ باخته است

باید زیان ببینند تا شرکت و عده اي در در نتیجه عده اي زیادي در کف هرم . مشتري نهایی متضرر می شود
با در . درآمدي که از گرانفروشی و زیان دیدن افراد به دست می آید شرعی نیست. باالي هرم درآمد کسب کنند

نظر گرفتن اینکه بخش اعظم محصوالت پنبه ریز وارداتی هستند، خروج ارز از کشور اتفاق می افتد و در عوض 
در حالی که یکی از اهداف بازاریابی شبکه اي کمک به تولید داخلی و . وارد می شودآن برند درجه دو اروپایی 

نکته . با این سیاست به افزایش تولید داخلی و اشتغال زایی در بالروس کمک شایانی می شود .اشتغال زایی است
مهم در مورد اشتغال زایی رابطه مستقیم آن با افزایش تولیدات داخلی است و هر چقدر تولیدات داخلی افزایش 

ه کاهش واسطه هاي سنتی و همچنین از دیگر اهداف بازاریابی شبک. پیدا کند به تناسب آن شغل ایجاد می شود
حال اگر شرکتی خود نقش واسطه را ایفا کند و براي سود خود کاالها را به . واقعی کردن قیمت کاالها می باشد

چندین برابر قیمت واقعی بفروشد این اقدام نوعی نقض غرض محسوب می شود و از اهداف بازاریابی شبکه اي به 
 .دور است

. ریز که گفته می شود برند تخصصی و تولید پنبه ریز است هم تناقضاتی وجود دارددر مورد برند الیکس پنبه  
بررسی محصوالت این برند  با پنبه ریز یکی از ویژگی هاي خود را تولید کننده بودن می داند در صورتی که
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اطالعات  .در کشور امارات تولید می شود Alipaمشاهده می شود که عطریات الیکس توسط یک تولیدي به نام 
نداشتن یک سایت رسمی نشان می دهد که این تولیدي از . چندانی از این تولید کننده در اینترنت وجود ندارد

تومان توسط  22800با قیمت میلی لیتري این تولیدي  20با این حال عطرهاي . اعتبار چندانی برخوردار نیست
و  لوسیون بدنمچنین شامپو، خوشبو کننده، ه. دپنبه ریز و در سطح قیمت عطرهاي لوکس به فروش می رس

به عنوان . تولید می شود و به سفارش پنبه ریز الیکس نیز توسط شرکت داروسازي پیلتن واقع در قم مام رول
تومان است که در مقایسه با دیگر شامپوهاي  34300میلی لیتر  230نمونه قیمت شامپو سدر الیکس با حجم 

اینطور بنظر می رسد که پنبه ریز . حدود رقم بسیار زیادي به حساب می آید تولید داخل با حجمی در همین
با چندین برابر قیمت واقعی را حتی براي محصوالت تولید داخل نیز حفظ نموده  محصوالت سیاست فروش

  .است

 حال این موضوع بررسی می شود که قیمت محصوالت بلیتا به طور میانگین چند درصد متوسط درآمد ماهیانه
 2015یک خانواده در ایران، روسیه، بالروس و اوکراین است؟ براي این منظور از آمار بانک جهانی در سال 

 :این آمار می گوید متوسط درآمد یک خانواده در کشورهاي نامبرده به شرح زیر است. استفاده شده است

  تومان در یک ماه      2875625دالر در سال معادل  9202روسیه  

  تومان در یک ماه    1794375دالر در سال معادل  5742بالروس 

  تومان در یک ماه   1680000دالر در سال معادل  5376ایران 

  تومان در یک ماه     626562دالر در سال معادل  2005اوکراین 

  :با محاسبه قیمت میانگین محصوالت بلیتا در کشورهاي فوق نتیجه زیر حاصل شد

درصد متوسط درآمد ماهیانه یک خانواده در این کشور  0.33یتا در روسیه در حدود قیمت میانگین محصوالت بل
  .است

درصد متوسط درآمد ماهیانه یک خانواده در این  0.32قیمت میانگین محصوالت بلیتا در بالروس در حدود 
  .کشور است

ماهیانه یک خانواده در این درصد متوسط درآمد  1.18قیمت میانگین محصوالت بلیتا در اوکراین در حدود 
  .کشور است
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درصد  3.52قیمت میانگین محصوالت بلیتا در ایران که توسط شرکت پنبه ریز به فروش می رسد در حدود 
  .متوسط درآمد ماهیانه یک خانواده در ایران است

یانه خانواده همانطور که مشاهده می شود نسبت قیمت میانگین محصوالت بلیتا در ایران به متوسط درآمد ماه
این به این معنی است که محصوالت بلیتا در . برابر مقادیر مشابه آن در بالروس و روسیه می باشد 10بیش از 

  .ایران به عنوان محصوالت لوکس و قیمت باال در رده مصرفی خود به فروش می رسد

ز با این محصوالت و با این حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا اساسا بازاریابی شبکه اي پنبه ری
میزان قیمت، براي اکثریت بازاریابان آن توجیهی دارد؟ و آنان می توانند با سیاست فعلی شرکت در زمینه نوع و 

  قیمت گذاري کاالها و رنج قیمتی محصوالت آن به درآمد حداقلی برسند؟

، بهداشتی و مراقبتی در براي پاسخ به سوال فوق باید مشخص شود که متوسط مصرف محصوالت آرایشی
خانواده هاي ایرانی چند درصد متوسط درآمد آنان است؟ این رقم با توجه به بررسی هاي مرکز پژوهش هاي 

با این حال .  درصد متغیر بوده است 2.5تا  1.9مجلس، مرکز آمار و بانک مرکزي در سال هاي اخیر در بازه 
درصد  50الی  20(درصد در نظر می گیریم 3ه و آن را فرض می شود که شاخص فوق رشد قابل توجهی داشت

نکته قابل تامل این . درصدي میانگین قیمت محصوالت بلیتا قرار می دهیم 3.52و آن را در کنار رقم ) رشد
است که قیمت یک محصول بلیتا به طور میانگین به تنهایی از متوسط مجموع قیمت سبد کاالیی آرایشی و 

الزم به ذکر است این رقم سرانه . ر ایران که شامل چندین کاال می شود، بیشتر استبهداشتی خانواده ها د
حال چطور می شود با توجه شرایط فعلی اقتصادي . مصرف ماهیانه خانوار بوده و به معنی میانگین جامعه است

کار کرد؟ کاالهاي کشور و با توجه به آمار هاي فوق با این قبیل کاالهاي به ظاهر لوکس، بازاریابی شبکه اي 
برابر  5مورد استفاده در بازاریابی شبکه اي از لحاظ نسبت میانگین قیمت به سرانه درآمد می بایست حداقل 

کمتر از سرانه مصرفی آن کاالها در کشوري باشند که این روش بازاریابی پیاده سازي می شود تا اینکه عموم 
ان بتوانند شبکه پایداري از مصرف کنندگان ایجاد کنند و متعاقب آن جامعه بتوانند از آن استفاده کنند و بازاریاب

در غیر اینصورت کار براي بازاریابان سخت شده و امیدي به کسب درآمد و ساختن کسب و . درآمدي کسب کنند
ین ا. زیرا تقاضاي چندانی براي این محصوالت در جامعه وجود ندارد. کاري پایدار و بادوام وجود نخواهد نداشت

در حقیقت . مسئله همچنین در تناقض با برخی شعارها مبنی بر بازنشستگی در کوتاه مدت و آزادي زمانی است
با این وضعیت نه تنها آزادي زمانی در آینده وجود نخواهد داشت بلکه بالعکس مانند کشاورزي در زمینی بایر 

این دشواري براي . شخص خواهد بودبراي اکثریت فعالین آن کاري سخت، زمانبر و بدون چشم اندازي م
. بازاریابان پنبه ریز دو چندان است و براي گرفتن سهم اندك بازار کاالهاي لوکس نیز با مشکل مواجه می شوند
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برند برتر آرایشی و مراقبتی دنیا نبوده و همانطور که مشاهده شد با افزایش  50زیرا برند بلیتا بر طبق آمار جز 
این . رفا قرار است با زحمت بازاریابان پنبه ریز به عنوان برند لوکس جا انداخته شودچندین برابري قیمت ص

  .مسئله به نوعی مصداق رنگ کردن گنجشک و فروش آن به جاي قناري می باشد

حال سوال دیگري مطرح می شود که چرا پنبه ریز با این کاالها کار را براي بازاریابان خود سخت کرده است؟ و 
اي مشابه را با چندین رنج قیمتی و  شامل رنج قیمتی کمتر از سرانه مصرف ارائه نمی دهد تا هر کس چرا کااله

بنا بر بودجه شخصی و توانایی خرید خود، محصوالت مناسب خویش را انتخاب کند تا هم شرکت سهم بیشتري 
  از بازار داشته باشد و هم کار براي بازاریابان آن راحت تر باشد؟

حال اگر شرکت بخواهد . مر سود نجومی است که پنبه ریز از فروش کاالهاي خود کسب می کنددلیل این ا
کاالهاي ارزان به سبد کاالیی خود اضافه کند، امکان کسب سود نجومی از این کاالها برایش وجود نخواهد 

با انگیزه هاي کسب  از طرفی اکثریت بازاریابان پنبه ریز که از قشر متوسط و رو به پایین هستند خود. داشت
درآمد و تجربه آشنایی با محصول، تحت تاثیر تبلیغات کاذب از مصرف کنندگان اصلی محصوالت شرکت می 
باشند و همچنین آن را به دایره گرم و اعتماد خود که شامل افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان می شود، به 

الهایی با رنج قیمتی متناسب با درآمد عموم جامعه، در اینصورت پس از افزوده شدن کا. فروش می رسانند
این یعنی محصوالت با سود . اکثریت فعال، آن ها را جایگزین محصوالت گران در سبد مصرفی خود می کنند

. معقول بسیار بیشتر از محصوالت با سود نجومی به فروش می رسد، در نتیجه سود شرکت کاهش پیدا می کند
در صورتی که اگر از . به افزودن کاالها با رنج قیمتی قابل استفاده براي عموم نیست به همین علت شرکت حاضر

زیرا در . محصوالت بلیتا سود نجومی کسب نمی کرد، حتما از سیاست تنوع قیمتی کاال استقبال می کرد
قیمت باالي آن با توجه به موارد ذکر شده می توان به . اینصورت قادر به کسب سهم بیشتري از بازار می گردید

. دسته از محصوالت برند الیکس شرکت پنبه ریز که در شرکت داروسازي پیلتن قم تولید می شوند نیز پی برد
اگرچه این محصوالت تولید داخل بوده و پنبه ریز می توانست آن را با قیمت مناسب و هم تراز با سایر برند هاي 

جومی محصوالت بلیتا آسیبی وارد نشود آن را نیز با چندین داخلی عرضه کند ولی براي اینکه به حاشیه سود ن
این مسئله بیانگر سیاست کلی مدیران این شرکت است که از . برابر ارزش واقعی قیمت گذاري نموده است

بازاریابی شبکه اي و بازاریابانش به عنوان ابزاري براي کسب سود استفاده کرده و توجهی به اصول و 
  .رفه ندارنداستانداردهاي این ح
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موارد فوق نشان می دهد که چطور نداشتن استراتژي و چشم انداز مشخص و استفاده از برنامه هاي سیستم  
هاي هرمی می تواند رفته رفته یک شرکت بازاریابی شبکه اي را در عمل به یک شرکت هرمی تبدیل کند، هر 

  .چند اگر ظاهر و رنگ و لعاب آن فرق کند

ت که چرا با وجود چنین ضعف هاي آشکاري همچنان عده زیادي مشغول فعالیت در این حال سوالی مطرح اس
  شرایط نابسامان هستند و بعضا نسبت به آن تعصب نیز دارند؟

ریشه این موضوع همانطور که در ابتداي این نوشتار هم به آن اشاره شد به سیاست ها و برنامه هاي آموزشی 
هوشمندي خاصی و با در نظر گرفتن تکنیک هاي روانشناسی و کار بر  شرکت هاي هرمی بر می گردد که با

از طرفی جوامعی مانند ایران که داراي جمعیت جوان با آمار بیکاري . روي ذهن ناخودآگاه طراحی گردیده است
این سیاست ها شامل یک سري موارد . باال است مستعد پیاده سازي چنین برنامه ها و سیاست هایی هستند

  :برخی از این موارد عبارتند از. ه باید با دقت اجرایی شوداست ک

 کننده اغوا مطالب ارائه و واقع خالف غاتیتبل ،ییبزرگنما-

 مدزاییآدر پلن به توجه و محصوالت دادن جلوه تیاهم کم-

  یحالت هر درو عالی جلوه دادن خود  طیشرا دادن جلوه آل دهیا-

 و اطالعات سانسور و کانالیزه کردن اخبار-

  ایمان بی چون و چرا به سیستم-

  ییگرا تجمل و ییگرا يماد -

 استفاده از جاذبه در ارتباط بودن با جنس مخالف-

 یپرست دریل و افراد از يساز بت-

 يمراد و دیمر و یپادگان ستمیس جادیا-

 يپرسشگر و تیخالق ینف و و برنامه ها افکار کاست و کم یب ریتکث بر دیتاک-

  ینگرش کار ابیغ در یزشیانگ کار انجام-
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  رمز موفقیت دوام آوردن است-

براي اینکه این سیاست ها توسط تمام اعضا به خوبی اجرایی شود نیاز است تا تئوري ها و مفاهیمی وجود داشته 
به عبارتی . باشد که افراد به آن باور داشته باشند و به خاطر این باور حاضر به اجراي سیاست هاي فوق شوند

هایی ببینند که در باال به برخی از آن ها اشاره  دیگر راه تحقق این مفاهیم و باورها را از طریق اجراي سیاست
این مفاهیم نوعی انتخاب گزینشی و زیرکانه از تئوري هاي مربوط به روانشناسی موفقیت فردي است که . شد

این . ارائه دهندگان آن هستند... نتونی رابینز، رابرت کیوساکی و آافرادي همچون برایان تریسی، جیم ران، 
است و با تکرار .. هدف، باور، ثروتمند شدن، مثبت اندیشی وایمان، بر روي مفاهیمی همچون گزینش با تمرکز 

این مفاهیم و القاي آن بر ذهن ناخودآگاه افراد و همچنین ارائه مطالب انگیزشی، ذهن آن ها را شرطی می کند 
نتیجه برسند که باید سیاست تا هر زمان که به اهداف و آروزهاي خود فکر می کنند به طور ناخودآگاه به این 

به بیانی دیگر به جز نفرات اصلی سازمان ها  .هاي فوق را اجرا کنند و در درست بودن آن شکی به دل راه ندهند
شرکت ها کسی از وجود چنین سیاست هایی آگاه نیست و تکثیر و پیاده سازي آن بر اثر تلقین یا القائات  و

فراد فعال در این زمینه منشا بسیاري از حرف ها و رفتارهاي خود را طوري که اکثر ا .صورت می گیردذهنی 
براي خودت دالیل واضح و مشخصی داشته نمی دانند و صرفا آن ها را تکرار و پیاده سازي می کنند بدون اینکه 

ده روند در مدل بومی در کنار این موارد از ظرفیت هاي اعتقادي و مذهبی افراد نیز به عنوان تسریع کنن .باشند
از طرفی در همین راستا دو مالك براي ارزیابی عملکرد این افراد تعیین می شود تا فاصله . فوق استفاده می شود

حلقه مفقوده این . خود را از اهداف و آرزوهایشان با آن بسنجند و آن دو مالك، فروش و شبکه سازي است
ه است موضوع تفکر انتقادي یا توانایی نقد، تحلیل و تئوري که آگاهانه از مبانی اصول موفقیت فردي سانسور شد

این موارد در کنار هم باعث می شود که افراد حتی در صورت عدم توفیق در . اصالح فردي و سیستمی است
باشد یا شاید  يجاي دیگر از این موضوع به ذهنشان خطور نکند که ممکن است اشکال ،فروش و شبکه سازي

فیت، با قیمت گزاف و غیررقابتی فروخته می شود که به هیچ عنوان قابلیت رشد، محصوالت ارائه شده بی کی
به همین دلیل . نتیجه اینکه خود را متهم می کنند و ضعف را از خودشان می دانند. پیشرفت و فراگیري ندارد

ها و  د اما در درون با استرس ها، تنشاین افراد هر چند طبق سیاست ها خودشان را عالی جلوه می دهن
در سیستم هایی که این برنامه  .ه می شوند که از لحاظ روحی به آن ها آسیب می رساندفراوانی مواج تضادهاي

ها را پیاده سازي می کنند، اگرچه نفرات باالي هرم و صاحبان شرکت ها سود خود را می برند ولی در نهایت به 
د و این فروپاشی آثار مخربی بر نفرات پایین هرم دلیل نداشتن اساس درست و اصولی، محکوم به فروپاشی هستن

رستی به این دلیل که مفاهیمی را که به د. می گذارد که از جمله آن بی اعتمادي، ناامیدي و سرخوردگی است
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غافل از اینکه چیزي که پوچ و توخالی بود صحنه سازي ها، سرهم . می یابند آن ها باور داشتند پوچ و توخالی
  .ها و استفاده ابزاري از یک سري مفاهیم درست و ارزشمند بوده است بندي ها، تلفیق

 تی می تواند صورت بگیرد؟ادر مقابل رویه هاي نادرست چه اقدام

تصویب شد مقرر شد که شرکت ها کاالهاي تولید خود یا  95اخیرا با ابالغ اصالحیه آیین نامه که در اواخر سال 
این مصوبه را می توان به فال نیک . را دارا هستند به فروش برساننددرصد سهام آن  50حداقل کاالهایی که 

گرفت زیرا همانطور که پیشتر اشاره شد، شرکت هاي واسطه نمی توانند در جهت سیاست هاي کاهش واسطه و 
اهداف بازاریابی شبکه اي است گام بردارند، چون که خود نقش واسطه را دارا هستند و موجب  از قیمت ها که

نکته بعدي که در اصالحیه آیین نامه افزوده شده است، پرداخت پاداش ها تا سه . ایش قیمت ها می شوندافز
که گویا همچنان مسئولین در اولویت  است از تصویب این بند برداشت می شود این نکته اي که. سطح می باشد

به شرکت ها  95العمل جدید در سال زیرا آن چه که از نتیجه ابالغ دستور. بندي اشکاالت دچار سوتفاهم هستند
به دست آمد این بود که تا زمانی که مسئولین نظارت دقیقی بر کیفیت کاالها  آن ها براي بازبینی طرح درآمدي

و قیمت گذاري واقعی آن ها نداشته باشند، محدود کردن طرح آمدي شرکت ها عمال بی فایده است، زیرا آن ها 
طراحی پلن و در پیش گرفتن سیاست هایی مانند فروش پک هاي مناسبتی، دادن  ی دربا استفاده از راهکارهای

با فروش کاالها با  همچنین. این محدودیت ها را دور می زنند ...کاالي رایگان در ازاي خرید چند عدد از آن و 
اه حل به همین علت محدود کردن پورسانت دهی ر. دستشان براي پورسانت دهی باز است ،چند برابر قیمت

در این صورت دیگر نیازي . نظارت دقیق بر واقعی و رقابتی شدن قیمت هاست ،درستی نمی باشد و اقدام درست
حال در اینصورت حتی . به محدود کردن پلن نیست و شرکت ها خودشان مناسب ترین پلن را طراحی می کنند

اال را به قیمت مناسب فروخته و سطح هم پورسانت بدهند مشکلی وجود ندارد زیرا ک 20اگر خواستند تا 
به فروش می  متناسب و رقابتی در بازاراما آیا زمانی که کاال را با قیمت . و رضایت دارد مشتري زیانی نمی بیند

شرکت ها بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانند رسانند، می توانند تا این سطح پورسانت بدهند؟ این دیگر به 
یمت تمام شده کمتر از بازار سنتی تولید نموده و با جلب رضایت مشتري سهم بیشتري کاالهاي با کیفیت و با ق

  .از بازار را از آن خود کنند

موضوع دیگر قرار دادن یک سقف مشخص درآمدي براي بازاریابان است تا زمانی که افراد به آن سقف درآمدي 
درآمدي لحاظ می دست یافتند، مقادیر بیشتر از آن بر اساس دستورالعمل هاي مشخصی که در طراحی پلن 

ئز اهمیت است زیرا دلیلی این مسئله هم از بعد عدالت درآمدي حا. شود، به سازمان فروش آن شخص برگردد
وجود ندارد که یک فرد از خرید سطوح بسیار پایین خود که کاري براي آنان انجام نداده است درصدي به عنوان 
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پورسانت دریافت کند و هم اینکه به پایداري سازمان فروش و کاهش اختالف سطح درآمدي نفرات فعال آن 
یتی با درآمد بسیار باال در مقابل ایجاد اکثریتی با درآمد ناچیز در غیر اینصورت شاهد ایجاد اقل. کمک می کند

و مال و اموال اقلیت باالي هرم که معموال به عنوان نتیجه کار بازاریابی درآمد سطح در این شرایط . خواهیم بود
توانند  شبکه اي در معرض نمایش قرار می گیرد، این تصور و آرزو را براي اکثریت ایجاد می کند که همگی می

  .به آن دست یابند در صورتی این اتفاق در عمل امکان پذیر نمی باشد

همچنین ضروري است که شرکت ها با همکاري با کارشناسان کسب و کار و بازاریابی، برنامه ها و محتواي  
. نمایند تولید ،خواهند گرفت آموزشی کامل و مختص به خود را با توجه به استراتژي و اهداف کالنی که در پیش

همینطور باید نظارت صحیحی بر عملکرد بازاریابان خود داشته باشند و در مقابل کج روي ها، رفتارهاي 
  .غیراصولی و خارچ از چارچوب طراحی شده منفعالنه عمل نکرده و برخورد مناسب را صورت دهند

ایفا کیفی بازاریابی شبکه اي گروه دیگري از افراد که می توانند نقش موثري در اصالح روند و ارتقاي سطح 
اصلی  دالیلالبته ناگفته نماند که یکی از . یا اصطالحا لیدرها هستند و با دانش باسابقه ،بازاریابان باتجربه کنند،
عنوان لیدر است که تنها به  بهافراد شیاد، دروغگو و چرب زبان  وجود برخی انحراف در بازاریابی شبکه اي،ایجاد 

اما لیدر یا رهبر تعریف مشخص خود را . ی کنند و هیچ چیز دیگري براي آن ها اهمیت نداردمنفعت خود فکر م
لیدرهاي واقعی افرادي هستند . دارد و نباید اجازه داد تا هر شخص لمپن و نوکیسه اي این عنوان را یدك بکشد

 و راهبري بوده و شرایط آینده گري، قدرت درك و تحلیل مطالعات دائمی، که داراي اطالعات جامع و تخصصی،
  .هستند يبه این دالیل افراد کامال قابل اعتماد. منافع فردي ارجح می دانند منافع جمعی را بر همچنین

لیدرهاي قدرتمند در بازاریابی شبکه اي نقشی معادل نمایندگان مجلس در نظام هاي سیاسی دارند که وظیفه 
همین امر در بلند مدت موجب تقویت  .ستاکمیت سیاسی شان احقاق حقوق مردم و جلوگیري از انحراف حا

به همین دلیل است که توسعه یافته ترین نظام هاي سیاسی دنیا همگی  .بنیان هاي نظام هاي سیاسی می شود
متاسفانه در . ، قدرتمندترین لیدرها را دارنداز این رو قوي ترین شرکت ها. داراي قوي ترین پارلمان ها هستند

اضر اغلب عده اي لیدرنما با دریافت امتیازاتی نقش توجیه کننده سیاست هاي سودجویانه شرکت شرایط حال ح
ولیکن دود این پیوند . با تبانی با یکدیگر چشم بر اشباهات هم بسته اندطرفین ها را بر عهده گرفته اند و 

  .د می شودنامبارك به چشم اکثریت فعال می رود و به اعتبار بازاریابی شبکه اي خدشه وار

با در نظر گرفتن مسیري که بازاریابی شبکه اي در پیش گرفته است نمی توان آینده خوبی براي آن متصور شد 
. سودجویی ها و منفعت طلبی ها آسیب هاي جدي به آن وارد کرده است ،زیرا آدم هاي اشتباه، برنامه هاي غلط
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و قصد این بود تا در حد توان در مورد معظلی به نام  هدف از این نوشته تخریب بازاریابی شبکه اي اصولی نیست
دسیسه هاي هرمی شفاف سازي صورت بگیرد تا به نام و با نقاب بازاریابی شبکه اي قانونی، مجددا موجب وارد 

از این رو ضروري است تا سه ضلع اصلی . آمدن زیان هاي مادي و معنوي به مردم و به خصوص جوانان نشود
اي یعنی بازاریابان، شرکت ها و دستگاه هاي دولتی متولی با احساس مسئولیت و دقت نظر بازاریابی شبکه 

  .فراوان سعی در اصالح امور و جبران انحرافات ایجاد شده نمایند

  (Hosnanimehdi@gmail.com) مهدي حسنانی
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  اطالعات سایت هاي خارجی:  1پیوست 
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  ارزهاي خارجیقیمت : 2پیوست 

  
  .تومان بود 1750قیمت دالر آمریکا در زمان محاسبات برابر با 



٢٧ 
 

  .تومان ایران است 120گرایونا اوکراین برابر با  1مطابق با تصاویر قیمت هر 

تومان  1700تومان بوده که در محاسبات 1675برابر با  96تا فروردین  95روبل بالروس آذر قیمت هر میانگین 
  .ه شددر نظر گرفت

تومان  57تومان بوده که در محاسبات  49.8در  96تا فروردین  95از فروردین  روسیهمیانگین قیمت هر روبل 
  .بنابراین تبدیل قیمت ها اصطالحا دست باال انجام شده است .که مقدار حداکثري آن است در نظر گرفته شد

  

  

  اطالعات برخی محصوالت بلیتا در سایت هاي خارجی: 3پیوست 
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