
 

 

 

 

تحلیل محتوای متون ناظر به بازاریابی شبکه ای درکشور ایران از حیث وجوه سازمانی 

   1397تا  1379ازسال 
 

 

 هادی عباس آبادی

 کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان 
Abbasabadi.1208@gmail.com 

 

 مصطفی هادوی نژاد

 دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان  دانشیار
@gmail.comhadavinejad 

 

 
 چکیده: 

متون و  مضمون تحلیل با استفاده ازدراین پژوهش با هدف رسیدن به کانون توجه نظر مسئوالن در باب بازاریابی شبکه ای 

مصاحبه های گردآوری شده از آگاه ترین افراد مسئول درسازمان های مرتبط با بازاریابی شبکه ای از طریق سایت ها و خبرگزاری  

: سازمان های های مختلف از جملهارگان به دیدگاههای مسئوالن ابی شبکه ای در کشور ایران،ضمن بررسی تاریخ بازاری های معتبر

 همچنین نظرات مراجع عظام تقلید را نیزپرداختیم و  نیروی انتظامیالمی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و ، مجلس شورای اسدولتی

به بررسی و تجزیه و تحلیل  نظرات مسئوالن و صاحب نظرانمرکز ثقل توجه به منظور دستیابی به  سپس جویا شدیم. دراین باب

درنهایت به این امر دست پیدا کردیم که کانون توجه  .پرداختیم ستفاده از کدگذاری های اجمالیبا ا داده های گردآوری شده

با   در نهایتخود سازمان ها نیز این تفاوت دیده می شود. نظرات مسئوالن درسازمان های مختلف متفاوت است و همچنین درون

می توان با  پیشنهاد شد که عنایت به اینکه بازاریابی شبکه ای از زمان پیدایش خود افراد بسیاری از جامعه را درگیر خود ساخته،

انجام پژوهشی فراگیر در جهت حل این معضل گام برداشت و به یک قانون و مقرراتی رسید که در تمام سازمان های کشور قابل 

اجرا باشد، تا دیگر شاهد اینگونه اختالف نظرها و رای به تفسیرها نباشیم. زیرا شبهات در عدم آگاهی ها رشد پیدا می کنند و به 

 شوند.معضل تبدیل می 
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 مقدمه:

باورود شرکت گلدکوئست به ایران فعالیت بازاریابی شبکه ای آغاز شد و رفته رفته شرکت های دیگری  1379درکشور ایران از سال 

 مشترک تمامی آنها فعالیت هرمی بود و محصول نقش چندانی درفعالیت آنها نداشت.نیز پا به عرصه نهادند که نقطه 

نخستین اقدام رسمی و قانونی علیه این جریان تابستان سال با متضرر شدن خیل کثیری از افراد جامعه در اینگونه فعالیت ها 

 .مشرق نیوز( )و با تصویب قانون منع فعالیت های هرمی آغاز شد ۱۳۸۴

پس از آن با برخوردهایی که بصورت نه چندان قوی با این شرکت ها انجام گرفت فعالیت این شرکت ها به صورت محدودتر و 

 مخفی تر ادامه یافت . 

درادامه دولت راه مبارزه با فعالیت های هرمی شرکت های خارجی را درایجاد یک بستر قانونی برای فعالیت های بازاریابی شبکه ای 

کمیته نظارت وزارت بازرگانی دستورالعمل  18/9/1388داخلی که محصول محور باشند دید و درهمین راستا درتاریخ  شرکت های

تبصره تصویب و ابالغ کرد و درنهایت برای اولین  8ماده و  12نحوه مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای را در 

نظارت بر سازمان های  دبیرخانه هیات عالی ونی فعالیت بازاریابی شبکه ای صادر شد)مجوزهای قان 1390بار در ایران در سال 

 صنفی کشور(.

اما عالوه بر دولت نهادهای دیگری نیز از جمله مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و حتی نیروهای امنیتی و 

 یابی شبکه ای انجام دادند.انتظامی نیز هرکدام اقداماتی را در زمینه فعالیت های بازار

درهیاهوی قوانین و برخورد های ارگان های مختلف با پدیده بازاریابی شبکه ای، ثقل توجه نظر مسئوالن نسبت به این پدیده 

 چیست؟  

از آگاه  تحلیل محتوای متون)مصاحبه ها، گزارشات،مصوبات( ناظر به بازاریابی شبکه ای از با استفادهم ما در این مقاله برآن شدی

ترین افراد مسئول درسازمان های مرتبط از طریق سایت ها و خبرگزاری های معتبر و با راهبرد تحلیل محتوا و روش تحلیل 

درصدد پی بردن به کانون توجه و ثقل نظر مسئوالن کشور درباب  ( max qdaمضمون، با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای )

 برآییم. 1397تا  1379یران بین سالهای بازاریابی شبکه ای درکشور ا
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 :هایافته

 :ای درایرانتاریخچه بازاریابی شبکه
 

 

 

 
 

 1مدل 

شرکت گلدکوئست به شکل  1380ی شبکه ای با نام گلدکوئست وارد ایران شد. درسال ابیتوسط مردی از الر بازار 1379ال درس

و عدم اطالعات درمورد این نوع  در این عرصه دراین سال مسئوالن به دلیل عدم حضورقانونی در ایران شروع به فعالیت کرد، که 

شرکت گلد کوئست از آموزش های روانشناسی جهت  1381درجهت اینگونه فعالیت ها بوجود نیاورند.درسال فعالیت ها ممانعتی 
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به هدف به هرقیمتی و غیره. و همچنین اعضا  پیش برد اهداف خود استفاده کرد آموزشایی از قبیل تقویت اعتماد بنفس، رسیدن

دراین سال سعی درعضوگیری به هرطریقی داشتند یعنی محصول که پای ثابت فعالیت های بازاریابی و وجه تمایز آنان با شرکت 

عی درهمین سال س های هرمی است، عمال به یک مورد صوری تبدیل شد و هدف تنها عضوگیری و ورود به این سیستم تلقی شد.

تعدادی از  1382درسالاعتبار بین المللی و غیره.  با عناوینی از جمله شرکت جهانی، ،دربزرگنمایی شرگت گلد کوئست شد

شرکت میلیارد تومانی  24درهمین سال گردش مالی حدود  سرشاخه ها به درآمد های میلیونی رسیدند و عمال ایران هرمی شد.

درصد این پول از کشور خارج می شد و حدود بیست درصد آن به عنوان  80ا بود که گلد کوئست درایران نیز یکی از رویداده

خیلی بیشتر از ارزش  پولی هم که بابت خرید طال از کشور خارج می شد  .پورسانت به افراد سرشاخه درایران برگشت داده می شد

تا محصوالت دیگری غیر از طال را هم بتواند  داد کوئست نت تغییر شرکت گلدکوئست نام خود را به 1383آن طالها بود.درسال 

مای سون نیز به  :شبکه ای از جمله همچنین شرکت های دیگر بازاریابی ،دراین سال شهرستانی ها هم به میدان آمدند عرضه کند.

هزار نفر  800سال طالیی کوئست رقم خورد و اعضاء آن در داخل کشور به بیش از  1384درابتدای سال  ایران راه پیدا کردند.

موجب شد مجلس شورای اسالمی این امر  به سبب ارز زیادی که از کشور خارج می شد مسئوالن دست به کار شدند و رسیدند.

فعالیت های شرکت های از قبیل  ، درنتیجهقانونی تصویب کند که به موجب آن عضویت در اینگونه شرکت ها جرم محسوب میشد

کوئست با رکود مواجه شد ولی لیدرها که طعم درآمدهای  1384پس از این قانون دراواخر سال . کوئست درایران غیرقانونی شد

شرکت کوئست سعی کرد برای حفظ  1385به شدت مقاومت از خود نشان می دادند. درسال  ،میلیونی به مذاقشان خوش آمده بود

انی ها به دلیل کمبود اطالعات و اقشار فقیر خود پورسانت بیشتری بدهد و همچنین سرشاخه ها هم سعی کردند روی شهرست

درسال  رویای ثروتمند شدن را به آنها بدهند و آنها نیز برای این منظور پای تبعات آن نیز بمانند تمرکز کنند.جامعه به دلیل اینکه 

ا کنند و از محصوالت کوئست تنوع بیشتری پیدهمزمان با تالش شرکت کوئست برای ماندن در ایران که موجب شد  1387

تورهای مسافرتی تبدیل شوند که قیمت باالتری داشتند و به تبع آن پورسانت باالتر و رسیدن به محصوالت فیزیکی و قابل لمس به 

موفقیت درزمان کوتاه تر را موجب میشد، رسانه ها برای مقابله با این پدیده حضور جدی تری به خرج دادند و برنامه های بیشتری 

ونه فعالیت ها ساختند و همچنین مراجع تقلید نیز حکم به غیرمشروع بودن درآمد حاصل از اینگونه فعالیت ها را صادر درمورد اینگ

 هاینگونکردند. اما با وجود همه این تالش ها همزمان کوئست درایران رشد می کرد و تبعات آن نیز پابرجا بود که موجب شد 

انهدام بزرگ به منظور نابودی این شرکت ها به اجرا درآمد. اما درهمین حین دولت راه  فعالیت ها جنبه امنیتی پیدا کنند و طرح

دید که موجب صدور مجوزهای  ماین فعالیت ها را درایجاد یک بستر قانونی برای فعالیت های بازاریابی شبکه ای سالمبارزه با 

ک بستر قانونی برای فعالیت های بازاریابی شبکه ای داخلی ازاریابی شبکه ای داخلی گردید و از این پس یقانونی به شرکت های ب

) مشرق مهیا گردید که هم ارز از کشور خارج نمی شد و هم دولت می توانست روی فعالیت این شرکت ها نظارت کند

 .(13/10/1390نیوز،تاریخچه بازاریابی شبکه ای، مورخه 

 تجزیه و تحلیل:

و حتی دفتر شرکت گلد  عتی در سر راه آن ایجاد نشدممان درایران مخالفت و 1379در سال  بازاریابی شبکه ایاز آنجا که با ورود 

، درمیابیم که کانون توجه نظر مسئوالن بر روی عواقبی که در کوئست نیز در ایران وجود داشت و به شکل قانونی فعالیت می کرد

العات در مورد این حرفه، ممانعتی از آن به عمل نیامد. در ادامه اقداماتی داشتن اط آینده به بار میاورد متمرکز نبود و صرفا بدون

مرکز ثقل توجه  که دولت برای مقابله با فعالیت شرکت های مزبور انجام داد نیز موثر واقع نشد که اینهم دلیل بر این است که 

ه فعالیت اینگونه شرکتها خود گواه بر این مدعاست. اما در سال مسئوالن برای مقابله با این پدیده باز هم کارا واقع نشد، که ادام

این اقدام نیز جهت  و اقدام دولت در زمینه ایجاد شرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی نیز اقدام بعدی مسئوالن بود که  1390

رز از کشور به ظاهر مثمر ثمر است مقابله با شرکت های خارجی از قبیل کوئست بود. اگر چه این اقدام برای جلوگیری از خروج ا

بجای محصوالتی که به فروش  می رسانند متمرکز است. دلیل این باز هم کانون توجه مسئوالن بر صرفا داخلی بودن شرکت ها اما 
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ایرانی بودن محصوالت صحبتی نشده، فقط بحث فروش محصول مد ادعا نیز در مصوبه وزارت صمت دیده می شود که هیج کجا از 

 ت.ر اسنظ

 

 :بازاریابی شبکه ای و دولت

 

 
 2مدل 

 

همانگونه که درتاریخچه ذکر شد، درادامه دولت راه مبارزه با فعالیت های هرمی شرکت های خارجی را درایجاد یک بستر قانونی 

 18/9/1388درتاریخ برای فعالیت های بازاریابی شبکه ای شرکت های داخلی که محصول محور باشند دید و درهمین راستا 

تبصره  8ماده و  12کمیته نظارت وزارت بازرگانی دستورالعمل نحوه مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای را در 

 مجوزهای قانونی فعالیت بازاریابی شبکه ای صادر شد. 1390تصویب و ابالغ کرد و درنهایت برای اولین بار در ایران در سال 

 ه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور()دبیرخان

 :ی دو جزء استرایی وزارت صنعت معدن تجارت داراآیین نامه اج

 . شروط صدور مجوز به شرکت های بازاریابی شبکه ای1
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بازاریابی شبکه ای بداند . مصرف کننده باید با هدف غیر تجاری محصول بخرد، یعنی اینکه نباید محصول را بهانه برای ورود به 1.1

بلکه باید محصول مورد نیاز خود را از این طریق بخرد و درکنار آن اگر خواست از فعالیت های تجاری آن که شامل پورسانت به  

 موجب عضوگیری می شود هم برخوردار بشود. اما هدف اصلی مصرف کننده از خرید محصول نباید تجاری باشد.

و ثانیا  محصوالت مورد نیاز برای زندگی روزانه باشددرسبد قشر وسیعی از اقشار باشد، یعنی اوال . محصوالت مصرفی باید 2.1

 مشابه آن دربازار وجود داشته باشد تا مشخص شود که قیمت گذاری آنان به چه شکل صورت می گیرد.

 . درطرح سود دهی باید این موارد رعایت شود:3.1

تا افراد به دلیل اینکه به درآمد مادام العمر برسند و درنتیجه به دالیل تجاری  سطح محدود شود: پرداخت پاداش باید تا سه. 1.3.1

 و همچنین یک عده خاص بدون داشتن هیچ زحمتی درآمد باال نداشته باشند.ورود به این عرصه نکنند.

بلکه پورسانت باید از محل حذف  ،ت ممنوعگران فروشی به دلیل دادن پورسانصوالت با قیمت متعارف بازار باشد:. فروش مح2.3.1

 هزینه های تبلیغات پرداخت شود.

 .به منظور شفاف سازی اقدامات :. برگزاری تمامی جلسات فقط دردفاتر شرکت3.3.1

نباید به دلیل اینکه افراد زیرمجموعه برای خود می سازند پاداش  نباید منوط به جذب بازاریاب باشد:پرداخت پاداش . 4.3.1

 بگیرند بلکه برای تبلیغ برای فروش محصوالت شرکت پورسانت دریافت کنند.هدف جذب زیرمجموعه نشود فروش محصول شود.

هم  و ن ندهند.هم محصولوعده های دروغین و درباغ سبز به افراد نشا غواگری در محصول یا جذب بازاریاب:پرهیز از ا. 5.3.1

 .شغل بازاریابی را همانگونه که هست معرفی کنند.وعده هایی مثل یک سال کار کن یک عمر راحت زندگی کن ممنوع

 فقط محصوالت مورد نیاز روزمره خریداری شود.به خرید محصول بیش از مصرف شخصی:  . عدم تشویق بازاریاب6.3.1

حویل محصول یا پورسانت معوق ت ات خود چهدرصورتی شرکت منحل شد تعهد حالل آن:ام تعهدات شرکت درصورت ان. انج7.4.1

 را انجام دهد.

 افراد با خرید محصول وارد سیستم شوند و وجهی خارج از این از آنها گرفته نشود. . اخذ وجه برای ورود ممنوع:8.3.1

که آنها را داده شود، به افراد به این دلیل پورسانت از خرید زیرمجموعه  آموزش نه عضوگیری:ازای  . پرداخت کمیسیون در9.3.1

 عضوگیری باشد.آموزش می دهند نه اینکه پرداخت پورسانت منوط به 

   وارد مشمول اخطار کتبی. م 2
 برگزاری جلسات و .. ،نحوه پورسانت دهی ،درهرزمینه ای از جمله محصول. عدم ارائه اطالعات درست و موثر: 1.2

 .شروط غیرمنصفانه به مصرف کننده:  هر شرطی که بتواند جنبه سوءاستفاده را فرآهم کند ممنوع . تحمیل2.2

 . عدم رعایت قانون و مقررات صنفی. 3.2

 .. تبلیغ خالف واقع: خواه درمورد محصول یا کار4.2

نیاز به محصول بیشتری بوجود میاید باید شرکت . عدم تحویل به موقع کاال یا ارائه خدمات: به دلیل رشد باینری به سرعت 5.2

و برای جلوگیری از این مورد  توانایی داشته باشد تا تعداد زیاد مشتری و درخواست مانع از تحویل به موقع کاال یا خدمت نشود.

 تدابیری بیانیشد.

 :تجزیه و تحلیل

قابل فهم است، زیرا این آیین نامه جنبه رسمی دولت، در آیین نامه اجرایی وزارت صنعت معدن و تجارت به خوبی مرکز ثقل توجه 

 دارد و بیانگر نظر وزرات صمت و به تبع آن دولت می باشد. اما کانون توجه این آیین نامه در مواردی خالصه می شود بدین شرح:

در سبد قشر  مورد نیاز افراد باشد، بازاریابی شبکه ای حتما باید محصول وجود داشته باشد، آنهم محصولی که درشرکت های

افراد به دالیل تجاری وارد این فعالیت نشوند و صرفا از خرید  وسیعی از اقشار جامعه باشد و قیمت معقول و واقع بینانه داشته باشد.

ی کالن نباشند بلکه محصول مورد نیاز خود را بخرند و برای بهره برداری از تخفیفات بعدی محصول و تبلیغ آن به دنبال درآمدها
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سطوح زیر مجموعه نباید بیش از سه سطح باشد، زیرا اگر این اتفاق بیوفتد همان جریان شرکت آن را به بقیه تبلیغ کنند. همچنین 

از اغواگری  دی فعالیت می کنند برای منفعت اشخاص سرشاخه.های بازاریابی خارجی و شرکت های هرمی پیش میاید که عده زیا

 جذب زیرمجموعه خودداری شود.و استفاده از روش های روانشناسی برای 

 

 بازاریابی شبکه ای و مجلس شورای اسالمی:

 

 
 

 3مدل 

مصوبه  من جمله: قانون مجازات کالهبرداری قوانین پراکنده ای برای مبارزه با فعالیت های هرمی داشت 1384تا قبل از سال 

شورای   با رشد قارچ گونه شرکت های هرمی از قبیل کوئست مجلس 1384. اما سال 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 
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تاسیس، قبول که به موجب این قانون  دردستور کار قرار دادقانون مجازات اخالل گران اقتصادی را  درخرداد ماه همان سال اسالمی

، خواه از طریق نفعت اعضاء شودب توسعه زنجیره انسانی برای کسب مموج نمایندگی و عضوگیری در شرکت هایی جرم است که

نهایی و این قانون برای تصویب  1384سال درآبان ماه  .عرضه خدمات یا کاال به اختیار باشد، خواه از طریق خرید محصول به اجبار

شورای نگهبان به این مصوبه به دلیل احتمال شمول برمعامالت شرعی و قانونی ابهام تبدیل به قانون شدن به شورای نگهبان رفت.

و به قانون  اما درنهایت پس از اصالح طرح توسط مجلس دردی ماه همان سال این طرح توسط شورای نگهبان تایید شد ایراد کرد.

به دلیل اینکه  ،است یب این قانون توسط مجلس شورای اسالمی مقابله با فعالیت شرکت های زنجیره ایتصوتبدیل شد. هدف از 

و  اینگونه شرکت ها منشاء ضرر و زیان به افراد جامعه اند، فعالیت غیر تولیدی دارند، زیان به بدنه اقتصاد کشور می رسانند

تاسیس،  :این قانون دارای دوجزء است اوالفعالیت های سالم اقتصادی است.از  صیانت هدف دیگر از تصویب این قانون همچنین

موجب توسعه زنجیره انسانی شوند جرم محسوب و عضوگیری در شرکت هایی که اعضاء به دلیل کسب منفعت، قبول نمایندگی 

ن باشد مجرم مفسد فی االرض اینگونه است که اگر به قصد ضربه زدن به کشور یا علم به آ می شود و ثانیا: مجازات مجرمان

سال، ضبط  20تا  5مجازات مجرم،حبس از شده و مجازاتش اعدام است. در غیر اینصورت اگر فعالیت عمده و کالن باشد شناخته 

ضربه شالق درمالء عام، است.اگر فعالیت عمده و کالن نباشد مجازات مجرم، حبس  74تا  20و دارایی های محصول از این طریق 

 ،سایت اطالع رسانی شورای نگهبان)نقدی تا دوبرابر اموال بدست آمده، استسال، رد مال و جزای  3ه تا ما 6از 

 ( 18/3/1385مورخه

 :تجزیه و تحلیل

به تصویب رساندند.زیرا بعد از این تاریخ  1384جلس شورای اسالمی همان قانونی ایست که در سال مرکز ثقل توجه نمایندگان م

د اسالمی هیچگونه قانون دیگری در جهت رد یا پذیرش بازاریابی شبکه ای به تصویب نرسانده است. حتی در مورمجلس شورای 

آیین نامه وزارت صمت نیز اظهار نظری نکرده و در جهت قانونی کردن آن اقدامی برنداشته است. اما کانون توجه مجلس در مصوبه 

فعت اعضا از طریق توسعه زنجیره انسانی باشد، جرم محسوب می شود و بدین شرح است: هرگونه فعالیتی که من 1384سال 

مجازات دارد. این مطلب شامل تمامی فعالیت های هرمی و بازاریابی شبکه ای می شود زیرا در بازاریابی شبکه ای نیز به شکلی که  

 از طریق توسعه زنجیره انسانی است. وجود دارد حتی شرکت های داخلی، کسب منفعت اعضا 

 

 ای و شورای نگهبان: بازاریابی شبکه
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 4مدل 

 نحوه برخورد شورای نگهبان با بازاریابی شبکه ای شامل سه جزء اساسی به شرح زیر می باشد:

 بدلیل عدم مغایرت قانون مذکور با شرع و قانون اساسی  1384. تایید مصوبه مجلس شورای اسالمی در دیماه سال 1

 شامل تنها فعالیت ممنوعیت مجلس، مصوبه به توجه باتایید مقابله با فعالیت های هرمی و حمایت از تجارت صحیح الکترونیک: . 2

 در  الکترونیک تجارت اساس، این بر. باشند داشته را مصوبه( 1)ماده( ز) بند در مذکور ویژگی که است هاییشرکت و مؤسسات

 حمایت آن از بلکه ندارد، قانونی منع هیچ تنها نه( تجارت قانون خصوص به)  ایران اسالمی جمهوری مقررات  و قوانین چارچوب

 ( مصوبه مجلس بدین شرح است:1بند)ز( ماده ).شودمی نیز

 از ناشی درآمد کسب وعده با اسامی فهرست یا گروه مؤسسه، بنگاه، در نامثبت و عضوگیری نمایندگی، قبول تأسیس، هرگونه

 هایشیوه یا عضویت حق دریافت یا کاال خرید به اجبار یا خدمات یا کاال عرضه طریق از خواه ای،شبکه  صورت به اعضا افزایش

 قیمتی به یا رایگان خدمات یا کاال دریافت وعده با دیگر عنوان هر به یا بازاریاب عنوان به مشتریان جلب طریق از خواه دیگر مشابه

سایت )می شود محسوب جرم و شده تلقی باطل معامالت عنوان به جایزه توزیع یا( پورسانت) درصد دادن یا واقعی قیمت از کمتر

 . (18/3/85مورخه اطالع رسانی شورای نگهبان، 

 داشته  اظهار یمیتقد دادخواست در یشاکوزارت صنعت معدن تجارت: آقای برومند از نامه دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت . 3

 ینیبشیپ  به توجه با ت،یشکا موضوع دستورالعمل و ییاجرا ۀنامن ییآ در یاشبکه یابیبازار یهاشرکت تیفعال زی تجو که است

 صورت به را هاآن یو که رگروهیز ابانیبازار فروش محل از سرگروه، ابیبازار یبرا ونیسیکم ای پاداش پورسانت، افتیدر امکان

 به را هاآن ابطال یتقاضا لحاظ نیا از و است باطل« به مال »اکل مصداق فقها از یبرخ یفتوا بنابر است، نکرده یمعرف میمستق

 و نامهنییآ نیتدو در ییابتدا ورود درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزارت تیصالحو همچنین  دارد شرع نیمواز با رتیمغا لیدل

 مجازات  »قانون(۱)ماده »ز« بند طبق چراکه است؛ دیترد محل ،یاسالم یشورا  مجلس زیتجو بدون حوزه نیا در دستورالعمل
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 شناخته  ممنوع منفعت کسب جهت اعضا جذب ساختار با یهاشرکت سیتأس ،۱۳۸۴ یالحاق کشور« یاقتصاد نظام در اخاللگران

 کهچنان است؛ یاسالم یشورا  مجلس ینیتقن تیصالح ازمندین آن یقانون ۀمحدود میترس و حوزه نیا به مجدد ورود تبع،به و شده

پاسخ به این نامه توسط شورای  .اندکرده دیتأک حوزه نیا در نگهبان یشورا دییتأ  و یقانون مراحل یط لزوم به یرهبر معظم مقام

 بدین شرح است: نگهبان

 .است مورد سوال فی النفسه خالف شرع شناخته نشده

 شماره نامه) تشخیص آن برعهده دیوان عدالت اداری می باشد. ،درمورد خالف قانون بودن بندهایی از آیین نامه وزارت صمت

 (اداری عدالت دیوان محترم رئیس به خطاب فقهای شورای نگهبان 24/8/1395 مورخ 2909/100/95

 بحث: 
نمی نگهبان بدین شرح است: اوال بازاریابی شبکه ای داخلی که مورد تایید وزارت سمت است خالف شرع ثقل توجه اعضای شورای 

اشد، درمورد خالف قانون بودن مصوبه وزارت صمت نیز تشخیص را برعهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. ثانیا مصوبه مجلس ب

خواه محصول وجود  از محل توسعه زنجیره انسانی است شورای اسالمی در مورد جرم بودن فعالیت هایی که کسب منفعت اعضاء

شرکت هایی که مشمول  فعالیت همچنین این شورا فقط با .وسط شورای نگهبان تایید شده استشته باشد یا وجود نداشته باشد،تدا

 ی شوند، مخالف است و از تجارت صحیح الکترونیکی حمایت نیز می کند.قانون مصوبه مجلس م

 
 

 بازارایابی شبکه ای و قوه قضائیه:

 
 5مدل 
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قاضی مهدی حقدادی جانشین سرپرست دادسرای  نظرات ،قوه قضائیه درمورد بازاریابی شبکه ای ضابطاننظر  پی بردن بهای بر

 می باشد.خود بیانگر نظر قضات و ضابطان قوه قضائیه در مورد بازاریابی شبکه ای در مورد بازاریابی شبکه ای مشهد  7ناحیه 

 مشهد:  7جانشین سرپرست دادسرای ناحیه قاضی مهدی حقدادی 

زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند، از طرف کمیته ای  یابی شبکه ای در کشور که به صورت مستقیم بازار

منتخب به نام کمیته نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای اداره می شود و تمامی دستورالعمل های موجود توسط این کمیته تدوین 

کمیته است.درآمد در بازاریابی شبکه ای هم در ازای فروش مستقیم کاال و هم در ازای  شده و نظارت بر حسن اجرای آن هم با این

فروش از طریق زیرمجموعه کسب می شود. یک نماینده فروش عالوه بر جذب مشتریان، آموزش نیروهای تازه وارد را در جهت  

جذب مشتری  ،یا همان بازاریابان اعم از آموزشدر بازاریابی شبکه ای بایستی تمامی اقدامات لیدرها و  جذب مشتریان برعهده دارد.

همچنین شرکت بازاریابی شبکه ای  درغیراینصورت مرتکب تخلف شده است.. ه در محل دفتر شرکت صورت پذیردیا زیرمجموع 

ی ستادمبارزه با قاچاق کاال ، تعزیرات، پلیس اماکن و سازمان صنعت و از سو  بایستی انبار خود را به کمیته نظارتی معرفی نماید تا

شرکت های هرمی هیچکدام از شرایط فوق را ندارند و مهمترین تفاوت اینست که در  معدن مورد بازرسی و نظارت قرارگیرد.

به تنهایی تضمینی برای قانونی  اما وجود محصول های هرمی اینگونه نیست.ای محصول وجود دارد ولی در شرکتبازاریابی شبکه

ها نیست، چراکه مدیران شرکت های هرمی به جهت پوشش و ظاهرسازی قانونی ممکن است محصوالتی بودن فعالیت این شرکت 

از آنجا که کشف واقعیت و احراز شرکت  راهم برای عرضه و فروش داشته باشند اما قیمت آن کاال غیرمعقول و منطقی می باشد.

اوال حتما قبل از شروع به کار در مورد نحوه . ی امری تخصصی و سخت و دشوار استرکت بازاریابی شبکه اهرمی از،ش

به سازمان صنعت،  ،ثانیا الزم است برای اطمینان از قابلیت اعتماد به شرکت ،های الزم صورت گیرددهی در شبکه، تحقیق پورسانت

علیرغم اینکه بنده اعتقاد دارم درشرکت هرمی همه بازنده خواهند بود اما  ند.معدن و تجارت مراجعه کرده و از آن استعالم بگیر

جهت محک زدن آن شرکت الزم است افرادیکه سرمایه ای وارد شرکت کرده اند همین االن برگشت بزنند که احتمال زیاد این 

ایه خود افراد فریب خورده سود و عملیات انجام نخواهدشد. درکل بایستی بیان شود که شرکت هرمی در کوتاه مدت از سرم

چه رسد به پورسانت.  ،هم نخواهد بود در دراز مدت پاسخگوی اصل سرمایه جذب شده  اماد، پرداخت می کن پورسانتهایی را 

رفتارهای دستگاه قضایی با اتکا به تخصص و تجهیزات دراختیار پلیس های ویژه نظارت بر  درنتیجه تمام اعضا متضرر خواهند شد.

شهروندان تقاضا داریم درصورت رویت مورد مشکوک حتما برای بررسی صالحیت و مجوز های  و از ،مجرمانه در فضای مجازی دارد

اینگونه نیست که فریب  شرکت به سازمان صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند تا درصورت غیرقانونی بودن اقدام صورت پذیرد.

که درمرحله اول دستگیری سرشاخه ها و گردانندگان اصلی انهم اگر ادله کافی وجود داشته باشه خوردگان هم دستگیر شوند بل

پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین، )صورت میگیرد و تالش میشود تا حقوق مالباختگان و فریب خوردگان به انها مسترد شود.

 ( ۱۳97 تیر2۴کشنبهی

 :تجزیه و تحلیل
 توجه ایشان به این نکات است: اول،مرکز ثقل نظرات قاضی مهدی حقدادی بیانگر نظرات ضابطین قوه قضاییه می باشد. از اینرو 

نند را قانونی آیین نامه تاییدی وزارت صمت را مورد تایید قوه قضاییه می داند و شرکت هایی که زیر نظر وزارت صمت کار می ک

وجه تمایز شرکت های بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی میدانند، و محصول معقول و  محصول را تلقی می کنند. دوم،

ان میدارند دستگاه قضایی توسط پلیس های ویژه بر وعن سوم،منطقی با قیمت متعارف را دلیل بر صحت  فعالیت می دانند.

ای بررسی صالحیت یک شرکت بازاریابی شبکه ای چهارم، از مردم می خواهند بررفتارهای مجرمانه در فضای مجازی نظارت دارد.

درنهایت این نکته را متذکر می شوند که فقط سرشاخه ها دستگیر می شوند نه افراد فریب از وزارت صمت استعالم بعمل آورند و 

 خورده در رده های پایین.
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 بازاریابی شبکه ای و نیروی انتظامی:

 
 6مدل 

در مورد  تن از فرماندهان نیروی انتظامی 5 نیروی انتظامی درمورد بازاریابی شبکه ای، نظراتبرای پی بردن به نظر ضابطان 

 در مورد بازاریابی شبکه ای می باشد.ضابطان نیروی انتظامی بازاریابی شبکه ای خود بیانگر نظر 

( سنایا)رانیا انیدانشجوی خبرگزار خبرنگار با وگوگفت دری خانحسن  محسن سردار یشرقجانیآذربا یانتظام یروین فرمانده. 1

ی فضا مثلی مجازی فضا .میانکرده دییتا حال به تا را استان در  یاشبکه یابیبازار یهاشرکت تیفعال :یشرقجان یآذربا منطقه

 مجوز  دیبا حتما باشد، مطرح مردم حقوق و داشتهی رخصوصیغ  جنبه که بدهند انجام بخواهند افراد کهی کار هری برای قیحق

 به دینبا و ندیبگو فتا سیپل به دیبا حتما دارند تیشکا رابطه نیا در همی کسان اگر شود،یم برخورد ها آن با رندینگ اگر و رندیبگ
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 که است نیا ما موکد هیتوص: افزود م،یانکرده دییتا حال به تا را هاشرکت نیا تیفعال ما نکهیا به اشاره بای و. شود اعتماد هانیا

 اخذ رای کاف اطالعات حتما کنند مراجعهی مجازی هافروشگاه به و بکنندی تیفعال خواهندیم اگری مجازی فضا در ما شهروندان

 . کنند مراجعه فتا سیپل به ازین صورت در شتریب اطالعات کسبی برا و رندیبگ اطالعات دارند مجوز کهیی جاها از و کنند

 از  چه آن هر: گفت خصوص نیا دری لیتکم اطالعات ارائه با سنایا با وگوگفت در زین آذربایجان شرقی استانی فتا سیپل سیرئ. 2

 کذب شود،یم گفته هاشرکت نیا علمکرد بری انتظامی روین و فتا سیپل نظارت خصوص دری ا شبکهی ابیبازاری هاشرکت ی سو

 چیه به فتا سیپل و شودینم انجام هاشرکت نیا بر فتا سیپل وی انتظامی روینی سو ازی نظارت گونهچیه: افزودی و. است محض

 معدن  و صنعت وزارتی سو ازی داخل مجوز و دستورالعمل با تنها هاشرکت نیا: کرد دیتاکی و. کندینم دییتا را هاشرکت  نیا وجه

  .(1394 ماه دناسف 19خبرگزاری ایسنا  ) ردیگینم صورت آنان بری انتظامی روینی سو از زینی نظارت و کنندیم تیفعال

 تیرعا به ملزم ،یا شبکهی ابیبازاری ها تکشر کسب پروانه انیمتقاض: یمحمدخان رجیا سرهنگ النیگ استان فتا سیپل سیرئ. 3

ی ا شبکهی ابیبازاری ها شرکت کسب پروانه .هستند کشوری صنف نظام 87 موضوعی نترنتیای کارها و کسب پروانه صدور نامه نییآ

 مرکزی سو از شده آورده آن در کهی طیشرا وی صنف نظام قانون 87 موضوعی نترنتیای ها کار و کسب پروانه صدور نامه نییآ طبق

 توسط است، ابیبازار از ریغ ی فرد که شعبه مسئول تیصالح و اعطاء کیالکترون تجارت توسعه مرکز و رانیا بازرگانان و اصناف

 وی ابیبازار شبکه به ورودی برا ابیبازار از وجه هرگونه افتیدر ای وی گذار هیسرما د،یخر اجبار عدم. شودی م دییتای انتظامی روین

 شبکهی ابیبازار در آن تیرعا به  ملزم را کسب پروانه انیمتقاض که  است مذکور نامه نییآ موارد از سال 18 از کمتر افراد جذب عدم

 ،یصنف نظام قانون ثیح ازی ابیبازاری ها شرکت وی مجازی ها فروشگاه بر نظارتی برا نکهیا انیب بای محمدخان. است کردهی ا

ی م شهروندان نامه، نییآ نیای اجرا با: کرد دیتاک است، مذکور تهیکمی اعضا از زینی انتظامی روین که شودی م لیتشکی ا تهیکم

ی کارها و کسب ازی تیشکا کهی صورت در و کنند دیخر دارند، کسب پروانه کهی مجازی ها فروشگاه از شتریب نانیاطم با توانند

  از  اطالع صورت در: خواست شهروندان ازی انتظام مقام نیا .استی ریگیپ  قابلی راحت به باشند داشته کسب پروانهی دارای نترنتیا

ی مردم ارتباطات بخش فتا سیپلی نشان قیطر از را موضوعی لیموبای ها رسان امیپ  ای یمجازی فضا در مجرمانه تیفعال هرگونه

 .(1394مهرماه  14سایت پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ) دکنن گزارش

 موسومی هرم شرکت عضو 9 بازداشت از پوریتق ریجهانگ سرهنگ بزرگ تهرانی آگاه سیپلی کالهبردا و جعل با مبارزه معاون. 4

ی آگاه سیپل چهاردهم اداره کارآگاهان ،یسیپل ژهیو اقدامات انجام با: کرد اظهار خبر نیا اتیجزئ درباره. وی داد خبر "ونتیک" به

 استاد ابانیخ محدوده در ونتیک به موسومی هرم شرکت فعاالن از نفر 9 تیفعال محل و گاهیمخفیی شناسا به موفق بزرگ تهران

 خاطرنشان ایشان .کردند منتقل بزرگ تهرانی آگاه سیپل به و ریدستگ را آنها نفر 9 هر رانهیغافلگ اتیعمل کی یط و شده نیمع

 استخدام  عنوان تحت بار نیا هیرو و عنوان رییتغ با که است ستیگلدکوئ به موسومی هرم شرکت همان واقع در ونتیک شرکت: کرد

 به و ادامه در شرکت نیا در فعالی اعضا: شد متذکری و .کندیم جوان عمدتا   اعضا، جذب به اقدام معتبر وی دولتی شرکتها در

ی آموزش جلسه نیچندی ط کرده، قیتشوی اشبکهی ابیبازار نهیزم در تیفعال به را شرکت دیجدی اعضا استخدام، امکان عدم بهانه

 افتیدر از پس و کرده افتیدر تومان ونیلیم ۳۰ تا 2۵ نیمابی مبالغ افراد ازی خارجی مسافرتی تورها دیخری واه بهانه به تا ینها

 نهیزم تا کنندیم خانوادهی اعضا ریسا ای و بستگان ، دوستان ان یم ازی ریعضوگ به مجبور سود افتیدر بهانه به را آنها مبالغ نیا

 .(1397آبان14دوشنبه، پایگاه اطالع رسانی خبری تحلیلی قدس آنالین) کنند فراهم را خود تیفعال ادامه

 یریعضوگ و تیفعال بر یمبن ی خبر  کسب یپ  در: گفتمازندران  استانی انتظام نیجانش یشهرستان یمفخم حسن سرهنگ  .5

 با مامورانوی تاکید کرد:  .گرفت قرار یفرمانده آن یآگاه سیپل کار دستور در موضوع چالوس، شهرستان در یهرم شرکت کی

 نظر  موردی هاسوژهیی مایهواپ ی هاشرکت ازی کی در افراد استخدام وعده با کهی هرم شرکت نیای اعضا ،یاطالعات اقدامات انجام

 از  پس: کرد نشان خاطری و .کردندیی شناسا کردند،یم شرکت نیای برای ریعضوگ و تیعضو به وادار را آنان و انتخاب را

ی اصل سرشاخه ۱۳ی اتیعملی هامیت لیتشک با چالوسی آگاه سیپلی اقتصاد میجرا با مبارزه اداره کارآگاهانی قضائی هایهماهنگ

http://www.qudsonline.irدوشنبه14آبان/
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 اردیلیم ۳ بر بالغ تاکنون متهمان آمده، عمل بهی هایبررس برابر نکهیا به اشاره بای انتظام مقام نیا .کردند ریدستگ را شرکت نیا

 به اشاره با ایشان .شدندی معرفی قضائ مرجع به پرونده لیتشک از پس متهمان: افزود اند، کردهی کالهبردار شهروندان از الیر

 ت یفعال هرگونه از که خواست مردم از است، یهرم یهاشرکت شگرد نیمهمتر باال، سود افتیدر با یگذارهیسرما وعده نکه،یا

 معامالت انجام در تامل ضمن و کرده یدور دارند، را یکوتاه زمان مدت در ژهیو به کالن یدرآمد یادعا آن انیمتول که یاقتصاد

 آبان28، زاری میزانگخبر)ددهن اطالع سیپل به را مراتب کنندیم تیفعال نهیزم نیا در که یافراد ییشناسا صورت در زیانگوسوسه 

1397). 

 :تحلیلتجزیه و 
 همچنین هرمی وفعالیت های شبکه ای به دو صورت است: اوال شرکت های ثقل توجه ماموران نیروی انتظامی در ارتباط با 

از  5و  4اعضاء این شرکت ها دستگیر میشوند. همانند گزارش شماره غیر قانونی اند و  بازاریابی شبکه ای خارجی از قبیل کوئست

 حسن مفخمی.سرهنگ جهانگیر تقی پور و 

نیز دونوع دیگاه در دوما درمورد شرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند 

 1394اسفند 19درتاریخ  فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی سردار محسن حسن خانی ماموران نیروی انتظامی وجود دارد.

ون فعالیت هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای را در استان تایید نکرده ایم و همچنین رییس پلیس فتای همان عنوان می دارد تا کن

 علمکرد بری انتظامی روین و فتا سیپل نظارت خصوص دری اشبکهی ابیبازاری هاشرکت ی سو از چه آن هر :استان اعالم می دارد

 انجام هاشرکت نیا بر فتا سیپل وی انتظامی روینی سو ازی نظارت گونهچیه و است محض کذب شود،یم گفته هاشرکت نیا

 رجیا سرهنگ النیگ استان فتا سیپل سیرئ . اما در جای دیگرکندینم دییتا را هاشرکت نیا وجه چیه به فتا سیپل و شودینم

 تیرعا به ملزم ،یا شبکهی ابیبازاری ها تکشر کسب پروانه انیمتقاض عنوان می کند 1394مهرماه سال  14درتاریخ  یمحمدخان

. و فعالیت شرکت های بازاریابی شبک های هستند کشوری صنف نظام 87 موضوعی نترنتیای کارها و کسب پروانه صدور نامه نییآ

ی ابیبازاری ها شرکت وی مجازی ها فروشگاه بر نظارتداخلی که مجوز وزارت صمت دارند را تایید می کند همچنین ذکر می کند 

با .از آنچه گفته شد است مذکور تهیکمی اعضا از زینی انتظامی روین که شودی م لیتشکی ا تهیکم ،یصنف نظام قانون ثیح از

مهرماه عنوان کرده که پلیس فتا ناظر بر فعالیت های بازاریابی شبکه ای  14در تاریخ رییس پلیس فتا استان گیالن توجه به اینکه 

داخلی است و در اسفند ماه همان سال رییس پلیس استان آذربایجان شرقی عنوان می دارد هیچگونه نظارتی بر فعالیت شرکت 

پلیس صورت نمی گیرد نتیجه گرفته می شود ثقل نظر و کانون توجه نیروی انتظامی خصوصا پلیس ریابی شبکه ای توسط های بازا

 فتا در مورد شرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی دارای نقطه واحدی نیست.

 

 بازاریابی شبکه ای و مراجع عظام تقلید:
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 7مدل 

 :یا شبکه یابیبازار درمورد مراجع نظر

 دهیرس نگهبان محترم یشورا دییتأ  به که باشد یا نامه نییآ طبق بر مذکور یاقتصاد تیفعال چنانچه :یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 .ندارد.اشکاله نفس یاست،ف

 کهی صورت در اما و دارد اشکال معامالت نیا و است حرام باشد،ی ا شبکه بصورت درآمد اگری: رازیش مکارم اهلل تیآ حضرت

  .نداردی اشکال ردیگ تعلق اول ابیبازار به فقط حاصله سود و نباشدی ا مجموعه ریز وی ا  شبکه صورت بهی ابیبازار

  .ندیفرمای نم حیتصح و اجازه را معامالت نگونهیا ایشانی: ستانیس اهلل تیآ حضرت

  .ستین زیجای ا شبکهی ابیبازاری: همدانی نور اهلل تیآ حضرت
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ی کس به دیتوانینم واجب اطی احت  نیا در و ستی ن حیصح واجب اطیاحت بنابری اشبکهی ابی بازاری: خراسان دیوح اهلل تیآ حضرت

 .دینمائ رجوع گرید

 کندیم یمعرف میمستق  صورت به را یمشتر که یفرد یدالل مقابل در پول دادن یکلّ طور به: یگانیگلپای صاف اهلل تیآ حضرت

 یمعّرف هنگام در که صورت نیا به باشد یهرم صورت به یدالل حّق پرداخت نگونهیا چنانچه اّما ندارد اشکال جعاله عنوان تحت

) وبگاه پاسخگویی به سواالت است باطل به مال اکل و اشکال محّل ٬بدهند یمبلغ هم اول نفرات به یبعد نفرات توسط یمشتر

 ( 29/2/۱۳9۴ مورخه ،دینی هدانا

 .بود نادرستی ابیبازاری هاشبکه  به تیفعال اجازه دادن بیان داشت، مکارم شیرازیهمچنین آیت اهلل 

ای داشاته اسات، گفات: بازاریاابی شابکه ناهیزم دری نادرسات اطالعاات نگهباانی شاورا نکاهیا باه اشااره با انیعیش دیتقل مرجع

شایرازی در دیادار باا شااپور محمادی رئایس ساازمان اهلل ناصار مکاارم آیات. ها نادرسات باوددادن اجازه فعالیت به ایان شابکه

شاارعی شاادن  هااای صااورت گرفتااه در زمینااهبااورس و اوراق بهااادر کااه در دفتاار ایشااان برگاازار شااد، بااا اشاااره بااه تالش

های اقتصادی، اظهار داشت: باا توجاه باه اینکاه کشاور ماا جمهاوری اساالمی اسات بایاد از قاوانین اساالم پیاروی شاود فعالیت

 ندارنااد،ی اخالقاا  وی ناا ید مباحااث بااهی اعتقااادی غرباا  جوامااع نکااهیا انیاا بابی و .عنوان الگااو باشاادوانین غاارب بااهنااه اینکااه قاا 

 و داشااتهی شاارع  مشااکل هاااتیفعال نیاا ا صااورت نیاا ا در رایاا ز میباشاا  غاارب رودنبالااه دیاا نبای اقتصااادی هاااتیفعال در: افاازود

 د:کار حیتصار ،یشارع  مساائل باه توجاه ضارورت بار دیا تأک باای و انیعیشا  دیا تقل مرجاع .هساتند نادرسات اسالم نید ازنظر

 نادارد وجاودی اساالم مساائل دری بساتبن چیها  چراکاه شاود،ی تاوجهیب آن باه دیا نبا و باشاد انساانی زندگ متن در دیبا نید

 دیاا بای اقتصاااد معااامالت در خصااوصبه اسااالم تیاا رعا: کاارد خاطرنشااانی و .اساات انسااان نفااع بااه زیاا نی شاارع  مااوارد همااه و

 کاه اساتی تیفعاال زیا نی اشابکهی ابیا بازار دارد،ی شارع  مشاکل زیا ن هااآن ازی بعضا  رایا ز رد،یا گ قارار موردتوجه اصل صورتبه

 نکاهیا باه اشااره باای رازیشا  مکاارم اهللتیا آ .هساتند ماردم بیا فر دنباال باهی اعاده رایا ز شود، توجه آنی فقه مباحث به دیبا

ای داشااته اساات، اظهااار داشاات: دادن اجااازه فعالیاات بااه ایاان بازاریااابی شاابکه نااهیزم دری نادرساات اطالعااات نگهبااانی شااورا

ی و .ها درمیاابیم کاه بادون شاک سابب نفای دساتورات دینای اساتها نادرست بود، زیرا بامطالعاه تاریخچاه ایان شابکهشبکه

 دیاا با بهااادار اوراق  و بااورس سااازمان: داد ادامااه ،یاقتصااادی هاااتیفعالی باارای حااوزو راهکااار ارائااه ضاارورت باار دیاا تأک بااا

 دیاا تول اگاار و دارناادی مشخصاا  احکااامی اقتصااادی هاااتیفعال رایاا ز دهااد، شاارح حااوزهی باارا را خااودی اقتصااادی هاااتیفعال

: افاازود و داد قاارار مورداشاااره را کاااال دیاا خر حااق انیعیشاا  دیاا تقل مرجااع .شااودیم محقااق زیاا نی مقاااومت اقتصاااد اباادی شیافاازا

 .ناداردی کااربردیی تنهاباهی اقتصااد معاادالت رایا ز کنناد حرکات دیا تول سامت باهی اقتصاادی هااتیفعال تاا کارد تاالش دیبا

ی ابیاا بازاری اعضااا درصااد 9۰ ،یخااارجی هاشاارکت گاازارش اساااس باار کااه بداننااد دیاا با مااردم: کاارد خاطرنشااان انیاا پا دری و

 کیا  تنهاا و کارده ضارر افاراد درصاد 99ی گارید آماار اسااس بار ایا  و کنناد،یم ساود درصد ۱۰ تنها و کنندیم ضرری اشبکه

 (1395 بهمنError! Hyperlink reference not valid. 14 ) .اندداشته سود درصد

 بحث: 

درآمد حاصل از آن را جایز نمیدانند. حضرت به طور کلی همگی مراجع تقلید با فعالیت های بازاریابی شبکه ای مخالف هستند و 

 به که باشد یا نامه نییآ طبق بر مذکور یاقتصاد تیفعال چنانچهعنوان میدارند آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی هم 

 .ندارد.اشکال.هنفس.یف است، دهیرس نگهبان محترم یشورا دییتأ 

شرکت های بازاریابی شبکه ای توسط وزارت صمت نیز اشتباه ن عنوان میکنند که دادن مجوز به مکارم شیرازی همچنیآیت اهلل 

 اطالعات کافی در مورد این شرکت ها ندارد.نگهبان  زیرا شورایبود، 
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 :نتیجه گیریبحث و  

با توجه به مطالب گفته شده، مرکز ثقل توجه نظر مسئوالن کشور ایران در باب بازاریابی شبکه ای در هر نهادی متفاوت است. این 

آیین نامه وزارت صمت در جهت دادن مجوز به فعالیت های بازاریابی شبکه ای از طرفی قانون مصوب مجلس شورای موضوع در 

از توسعه زنجیره انسانی حاصل شود جرم محسوب می شود، به وضوح دیده می درآمد اعضاء  اسالمی که هرگونه فعالیت هایی که

از تاریخچه بازاریابی شبکه ای پیداست که آیین نامه دولت جهت کاهش هرچه بیشتر ضررات بازاریابی شبکه ای خصوصا شود. 

این آیین نامه یک راه مقابله با فعالیت های بازاریابی شبکه ای شرکت های شرکت های خارجی تدوین شده است و در اصل 

وجود پژوهش به تفاوت هایی که در یک نهاد نیز درمورد بازاریابی شبکه ای خارجی و شرکت های هرمی، است. اما طرف دیگر این 

دارد پرداخته شده است. همانگونه که دو تن از فرماندهان پلیس نظرات کامال متفاوتی در مورد بازاریابی شبکه ای داشتند. یکی 

بر فعالیت شرکت های بازاریابی داخلی و دیگری رت می شود ین ادعا را دارد که توسط پلیس نظاابازاریابی شبکه ای را تایید و 

به هر روی به نظر می رسد تمامی سازمان های کشورمان به نوعی به کند.  منکر نظارت شده و اینگونه فعالیت ها را تایید نمی

دادند. بنا به اینکه نظر نقشه راه خود قرار و همین آیین نامه را عت، معدن و تجارت پای بند هستند همان آیین نامه وزارت صن

دادن مجوز به  ،مراجع عظام تقلید درجهت مخالفت با اینگونه فعالیت ها می باشد و حتی آیت اهلل مکارم شیرازی علنا عنوان داشته

اثرات مخرب بازاریابی کانون توجه نظر مسئوالن درجهت کاهش به نظر می رسد،  .فعالیت های بازاریابی شبکه ای نادرست است

 از دادن مجوز وزارت صمت تا قانون مجلس و سایر مباحث.باشد که هرکدام به نحوی با این پدیده روبرو شده اند. ه ای میشبک

متفاوت  های انجام شده در این زمینه ای از نگاه سازمانی است و از این جهت با پژوهشاین پژوهش در جهت بررسی بازاریابی شبکه

 است.

سال است که وارد کشورمان شده به نظر می رسد، اگر اقدام جدی در جهت  ۱9اینکه بازاریابی شبکه ای به مدت با توجه به  

با عنایت به اینکه  .به یک راه حل موثر در این زمینه نائل میشدند سازمان های مسئول شناسایی این پدیده صورت می گرفت،

می توان با انجام پژوهشی فراگیر در جهت  ری از جامعه را درگیر خود ساخته،بازاریابی شبکه ای از زمان پیدایش خود افراد بسیا

گام برداشت و به یک قانون و مقرراتی رسید که در تمام سازمان های کشور قابل اجرا باشد، تا دیگر شاهد اینگونه حل این معضل 

 رشد پیدا می کنند و به معضل تبدیل می شوند.شبهات در عدم آگاهی ها زیرا . اختالف نظرها و رای به تفسیرها نباشیم
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