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یادداشت رسدبیر

بازاریابی شبکه ای در میبد
«بازاریابــی شــبکهای» بعــد از شــرکتهای
هرمــی و نتایــج تخریبــی زیــادی کــه بــرای
اقتصــاد کشــور و فعالیــن آن حــوزه داشــت،
توانســت در قالبــی محجوبتــر ،مظلومتــر و
قانونیتــر خــود را القــا کنــد و بــه خاطــر عــدم
برخــورد قاطــع و کارشناســی بــا ایــن مــدل
فعالیــت اقتصــادی و هویــدا نشــدن نتایــج
وخیــم آن بــرای کســانی کــه دچــارش شــدند،
کمــاکان در جامعــه بــه مســیر غلــط خــود
ادامــه میدهــد و متأســفانه هــرروز بیشــتر از
قبــل ،اثــرات منفــی خــود را نشــان میدهــد.
ایــن نــوع فعالیــت اقتصــادی بــر مبنــای
دیدگاههــای الویــن تافــر ،آیندهپــژوه یهــودی
اســتوار اســت کــه بــه اعتقــاد برخــی توانســت
بــا ارائــه نظریاتــش باعــث تغییــر بزرگــی
دررونــد فعالیتهــای اقتصــادی شــود.
بنــا بــر ضــرورت آگاه ســازی مخاطبیــن
عزیــز ،پیشازایــن بــا ســه گــزارش ویــژه
کــه در پایــگاه خبــری میبدمــا و ماهنامــه حائــر
منتشــر شــد ،پــرده از واقعیتهــای زیــادی
از جملــه «عــدم وجــود مجــوز شــرعی بــرای
بازاریابــی شــبکهای» و «بازتــاب نــام شــرکت
هــای بــدون مجــوز در میبــد» برداشــتیم کــه
بازخوردهــای بســیاری نیــز بــه همــراه داشــت.
در قــدم چهــارم رســانهای کــردن حواشــی این
فعالیــت بــه اصطــاح اقتصــادی توانســتیم بــا
یکــی از فعالیــن مؤثــر بازاریابــی شــبکهای در
میبــد کــه بنــا بــه درخواســت وی از بــردن
نــام شــرکت محــل فعالیتشــان معذوریــم،
گفتگــو کنیــم ،وی شــاید یکــی از فعالیــن
موفــق بازایابــی در اســتان یــزد بــوده کــه
زیرمجموعــه دههــا نفــری نیــز داشــته اســت،
امــا بــه علــت آنچــه خــودش عــذاب وجــدان
مــی نامــد ،از ایــن فعالیــت کنــار مــی کشــد و
بــا تحمــل ضــرر مالــی از ادامــه فعالیــت در
بازاریابــی شــبکه ای منصــرف مــی شــود.
البتــه ایــن موضــوع بهواســطه گســترده بــودن
ضــرر و زیانهایــی کــه متوجــه اعضــای
جذبشــده بــه بازاریابــی شــبکهای میشــود،
یقین ـ ًا بــه همیــن مصاحبــه ختــم نمیشــود و
در آینــدهای نزدیــک ،مجــدداً در گزارشهایــی
بــه تحلیــل ،نقــد و بررســی ایــن فعالیــت
شــبهه اقتصــادی میپردازیــم.
ماهنامــه حائــر ،بــر خــود وظیفــه مــی دانــد که
خــأ اطالعرســانی صحیــح در مــورد مســائل
حاشــیهای بازاریابــی شــبکه ای را در حــد
تــوان خــود جبــران کنــد؛ دقیقـاً همــان چیــزی
کــه در جلســات انگیزشــی کاذب و یــک طرفــه
لیدرهــا بــرای اعضــای از همــه جــا بــی خبــر
گفتــه نمــی شــود و افــراد ،بــه واســطه آینــده
مبهمــی کــه برایشــان بســیار زیبــا جلــوه داده
میشــود ،دچــار ضــرر و زیــان هــای بســیاری
مــی شــوند کــه شــاید ضــرر اقتصــادی فقــط
بخشــی از آن را تشــکیل دهــد.
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مردم میبد از طرح « ۹۰روز آفتابی»
استفاده کنند

رای مردم نسبت به نامزدهای تعیین
صالحیت شده «حق الناس» است

کلینیک حقوقی دانشگاه میبد افتتاح
شد

پیدا و پنهان بازاریابی شبکه ای در گفتگوی حائر با یکی از فعالین این حوزه؛

به خاطر عذاب وجدان و ناراحتی برای زیرمجموعههایم

به مرز افسردگی رسیدم
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عضو فقهای شهورای نگهبان؛

رای مردم نسبت به نامزدهای تعیین صالحیت شده «حق الناس» است
عضو فقهای شورای نگهبان گفت :رهبری انقالب،
رای مردم نسبت به نامزدهای تعیین صالحیت شده
توسط دستگاه های قانونی کشور را «حق الناس»
می دانند و این فتوای فقهی رهبری معظم انقالب
نشان از اهمیت صیانت از این حق الناس را دارد.
به گزارش حائر؛ آیت ا ...اعرافی در دیدار با
هیئتهای نظارت و اجرایی انتخابات پیشرو که
صبح امروز برگزار شد ،اظهار داشت :همه دست
اندرکاران و هیئت های نظارتی و اجرایی انتخابات
باید تالش کنند که اطمینان مردم و نامزدهای
تایید صالحیت شده در مورد صیانت و مواظبت از
رای آنها جلب شود و مهمترین وظیفه ما این است
که رای مردم که حق نهفتهی خدا ،نظام اسالمی
و انقالب را در خود دارد ،صیانت شود و این را
وظیفه ای شرعی و الهی بر خود بدانیم.
وی با اشاره به این موضوع که کسی حق ندارد در
مسیر تعیین شده قانونی اعمال نظر شخصی کند،
افزود :ترقی ،پیشرفت ،امنیت و آرامش کشور به
واسطه همین موضوع انتخابات و مشارکت مردمی
حاصل شده و دشمنان نظام اسالمی همان طور که
از چند سال قبل توسط سعودیها بیان می شود،
هدفشان از بین بردن این امنیت و آرامش است.
وی با اشاره به برخی خامیها برای نادیده انگاشتن
پیشرفتها و ترقی کشور در سال های بعد از انقالب؛
ادامه داد :شاخصه های نظام اسالمی همین پیشرفت

و ترقی در سایه انقالب است که برخی آن را مورد
هجوم قرار داده اند و برای بی ثبات کردن ایران از
هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.
امام جمعه میبد بیان داشت :انتخابات مهمترین
چیزی است که به کشور آرامش می دهد و باعث
نو شدن جریان مدیریتی کشور می شود و این
احساس خوب در مردم به وجود می آید که
انتخاب آنها چقدر می تواند در سرنوشت کشور

تعیین کننده باشد.
وی تصریح کرد :دشمن به جز نا امن کردن کشور
در اغتشاشاتی که نمونه آن به تازگی اتفاق افتاد،
هدف بلند مدت دیگری را در این زمینه پیگیری
می کند که با سلب اطمینان و اعتماد مردم به
نظام اسالمی ،مشارکت آنها را در انتخابات کم
کند ،و این موضوع را به نوعی عامل فروپاشی و
ناامنی در کشور هم می توان تعبیر کرد.

عضور فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد :همه
ما از جمله روحانیون ،دانشگاهیان ،آموزشوپرورش
و سایر ارگان های مسئول باید تالش کنیم که
مشارکت مردم فراتر از چیزی که بوده و به میزان
باالی  ۸۰الی  ۹۰درصد صورت بگیرد و این موضوع
در شهری مانند میبد که شرایط بسیار بهتری را نیز
دارد ،از اهمیت بیشتری برخوردار است و ما باید
شهری الگو در مشارکت حداکثری باشیم.
وی با اظهار تاسف از نهایی نشدن موضوع حوزه های
انتخابیه استان یزد در این دوره از مجلس شورای
اسالمی ،گفت :امیدواریم این موضوع در دوره جدید
مجلس مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شاهد نابرابری
هایی که موجب تضعیف شهرهای کوچک استان می
شود ،نباشیم.
آیت ا ...اعرافی تصریح کرد :خدا را شاهد می گیرم
که در مورد حوزه های انتخابیه فقط میبد را مد نظر
نداشته ام ،و  ۶شهر جنوبی استان را که احساس بی
عدالتی و نابرابری در آنها وجود دارد و تا حد زیادی
نیز حق دارند هم مورد توجه قرار داده ایم.
وی بیان داشت :درست است که در مرکز استان
جمعیت بیشتری وجود دارد اما این موضوع نباید
موجب ناحقی در حق شهرهای عزیز دیگر استان
مانند بهاباد ،تفت ،مهریز و … شود و امیدواریم
این موضوع در مجلس آینده به صورت ویژه مورد
بررسی قرار گیرد.

مدیر مجموعه تئاتر شهر میبد در گفتگو با حائر

هنر تئاتر ظرفیتی خوب برای کاهش آسیب های اجتماعی در میبد است
وحیـد احمـدی گفـت :یکـی از کمبودهـای مهـم و اساسـی هنـر تئاتـر در میبـد نبـود مخاطـب متعهد بـه تئاتـر و تماشـاچی تخصصی هنر نمایش هسـت کـه باید
بـرای رفـع این کمبـود برنامـه ریزی درسـتی صـورت بگیرد.
مدیـر مجموعه تئاتر شـهر میبـد در گفتگو بـا خبرنگار
حائـر اظهار داشـت :یکـی از ظرفیتهای بسـیار خوب
و مؤثـر در محـور فعالیتهـای فرهنگـی ،هنـر تئاتـر
اسـت کـه در شهرسـتان میبـد نیـاز به توجه بیشـتری
نیز دارد.
وی بیـان داشـت :اینکـه میگویم باید توجه بیشـتری
در میبـد صـورت بگیـرد ،صرفـ ًا از بابـت کمـک نقدی
و تأمیـن بودجـه بـرای این محور نیسـت بلکـه تأمین
تماشـاچی هنـر نمایـش در میبـد مخصوصـ ًا از بدنـه
ادارات و ارگانهای شهرسـتان میباشـد و این بخشـی
اسـت کـه در آن مسـولین و مدیـران میتواننـد نقـش
بسـزایی داشـته باشـند .همینطور نقش خود هنرمندان
در ایـن زمینـه اگر بیشـتر از مسـولین نباشـد کمتر هم
نیسـت ،چـرا که میـزان سـطح کیفی و کمـی یک اثر
خـود عامـل بسـیار تعیین کننـده ای در جـذب حمایت
مردم و مسـئولین اسـت.
احمـدی افزود :اینکـه باید دنبال مخاطب و تماشـاچی
بـرای تئاتـر در میبـد باشـیم از سـختیهای آن اسـت
کـه مسـئولین میبـدی در ایـن محـور کمـک بسـیار
خوبـی میتواننـد بـه ما داشـته باشـند.
وی گفـت :بهعنوانمثـال اگـر ارگان هـا و نهـاد های
دولتـی و خصوصـی بـرای اجـرای مراسـمهای مرتبط
بـا کارمنـدان و پرسـنل خودشـان ،در کنار جشـن ها و
همایشهـا نیمنگاهـی بـه هنـر نمایـش و تئاتـر برای
تأمیـن ایـن اوقـات داشـته باشـند ،میتوانـد بهصورت
خـاص بخشـی از کمبـود تماشـاچی این هنـر در میبد
تأمین شـود.

وی ادامـه داد :طبیعتـ ًا تماشـای یـک کار و اثـر بسـیار
خـوب و باکیفیـت با هزینـهای در حد بلیـت برای یک
مجموعـه که سـاعات بسـیار خوبی را بـرای آنها رقم
میزنـد ،بسـیار تأثیرگذارتـر از اجـرای برنامههایـی
هسـت کـه ممکـن اسـت هیـچ دسـت آورد و سـود
فرهنگـی هم نداشـته باشـد.
فعـال تئاتـر میبـد خاطرنشـان کـرد :هنـر تئاتـر ایـن
قابلیـت را دارد کـه روحیه افـراد جامعـه را تلطیف کند
و از آسـیبهای اجتماعـی موجـود در جامعـه کـه این
روزهـا بسـیار درگیـر آن هسـتیم بکاهد.
وی بـا اشـاره بـه اتفاقـات خوبـی که در دو سـه سـال
قبـل بـرای مجموعـه تئاتـر شهرسـتان افتـاده اسـت،
بیـان داشـت :اولیـن بـار کـه حـدود سـه سـال قبـل
طـرح مجموعـه تئاتر شـهر را بـرای آقای هنردوسـت
رئیـس وقـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـردم،
ایشـان بـا اطمینـان و آیندهنگـری مثبتـی که داشـت
جـواب مثبـت داد که همـه اتفاقـات خوب ایـن روزها
از همـان نقطه شـروع شـد.
وی تأکیـد کـرد :طبیعتـ ًا مدیریـت آقـای هـادی زارع
دررونـد بـه نتیجـه رسـیدن مجموعـه تئاتر شـهر میبد
بسـیار مؤثـر بـود و حتی این همـکاری تا جایـی ادامه
داشـت کـه خود ایشـان با بـه میـدان آوردن تجهیزات
شـخصی خـود و حتـی حضـور در میـدان فعالیـت
فیزیکـی کمـک قابلتوجهـی را بـرای بـه نتیجـه
رسـیدن آن کردهانـد.
احمـدی ادامـه داد :همچنین حمایـت و همکاری دیگر
مسـؤلین ونهادهـای دولتـی میبـد از جملـه حضـرت

آیـت ا ...اعرافـی ،جنـاب فرمانـدار ،و بنـا رئیس هالل
احمر و شـهرداری و شـورای اسلامی میبد در تکمیل
مجموعـه تئاتر شـهر میبد بسـیار هایز اهمیـت بود که
جـا دارد از همـه این بزرگواران تشـکر و قدردانی کنم.
تهیـه کننـده نمایـش»زری سـلطان» با اشـاره به این
موضـوع کـه سـختافزار تئاتـر موجـود در میبـد در
اسـتان بینظیـر اسـت ،گفـت :امکانـات و سـختافزار
تئاتـر فقـط داشـتن یـک سـالن یـا صحنـه نمایـش
بـا امکانـات ظاهـری مرسـوم نیسـت و از سـرویس
بهداشـتی تـا پارکینگـی کـه تماشـاچی بایـد از آن
اسـتفاده کنـد مـورد اهمیـت قـرار دارد.
وی بیـان داشـت :طبیعتـ ًا همـه موضـوع هـم داشـتن
سـختافزار خـوب نیسـت و علـم و دانـش و تـوان
اسـتفاده از ایـن امکانـات و تجهیـزات نیـز مهـم
مـن هنرمنـد و مجموعه
اسـت کـه ایـن موضـوع بـه ِ
هنرمنـدان تئاتـری میبد نیـز برمیگردد کـه باید توان
علمـی و تجربـی خـود را در حـد امـکان تقویـت کنیم
تـا بـا ارائـه کار باکیفیـت ،مناسـب ،فاخـر و ارزشـمند
سـطح هنـری و فرهنگـی جامعه را ارتقـاء دهیم و این
امـر خـود عامـل مهمـی در جـذب نیروهـای جدیـد و
عالقمنـد بـه بدنـه تئاتـر میبـد خواهـد بود.
وی بـا اشـاره به اهمیت تداوم اجرای نمایش و روشـن
بـودن چـراغ مجموعه تئاتر شـهر در طول سـال گفت:
یکـی دیگـر از مـواردی که به رونـق سـالنهای تئاتر
کمـک میکنـد وجـود تبلیغـات مؤثـر و مداوم اسـت،
ماننـد اکـران فیلمهـای سـینمایی کـه تبلیغـات بنری
آن همیشـه در میبـد وجـود دارد و مخاطـب نیز ارتباط

خـود را بـا ایـن بخش حفـظ و تقویت کرده اسـت.
عضـو شـورای بازبینـی تئاتـر میبـد بیـان داشـت :باید
تأکیـد و توجهـی کـه به آثـار و ابنیه تاریخـی بهعنوان
ظرفیتهـای شهرسـتان هسـت ،قطعـ ًا وجـود داشـته
باشـد ،امـا نـگاه و توجه بـه ظرفیت هنری شهرسـتان
کـه امکانـات و تجهیـزات آن نیـز در اسـتان بینظیـر
اسـت ،حتمـ ًا باید رعایت شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت هنـر تئاتـر در انقلاب
اسلامی افـزود :ظرفیـت تئاتـر یـک ظرفیـت بسـیار
راهبـردی اسـت تا جایـی که رهبـری بعد از تماشـای
تئاتـر حضـرت ایـوب کـه در حسـینیه امـام خمینـی
برگزارشـده بـود در مـورد تاثیرهنـر تئاتـر بـر مخاطب
گفتـه بودنـد« :مـن داسـتان ایـوب را در قـرآن ،شـاید
صدبـار یـا صدها بار تـا حاال خوانـدهام ا ّمـا این فهمی
را كـه از ماجرای ایـوب از تئاتر فهمیـدم ،در این م ّدت
از خوانـدن قـرآن ،ایـن فهـم را پیـدا نكـرده بـودم».
نویسـنده نمایـش «جشـن خون» گفـت :بعـد از اتمام
جشـنواره تئاتـر اسـتانی در میبـد کـه در نوبـه خـود
اتفاقـی بسـیار ارزشـمند بـود ،بـه امیـد خدا قرار اسـت
فعالیـت مسـتمر و مـداوم مجموعـه تئاتر شـهر میبد با
روی صحنـه بـردن آثـار نمایشـی خـوب و باکیفیـت،
حتـی از دیگر شهرسـتانهای اسـتان و حتـی بیرون از
اسـتان ،بـا قوت ادامـه یابد و مـا در مسـیر تقویت این
هنر ارزشـمند ،دسـت یاری بهسـوی مردم و مسـئولین
عزیـز میبـدی دراز میکنیـم.
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پیدا و پنهان بازاریابی شبکه ای در گفتگوی حائر با یکی از فعالین این حوزه؛

عذاب وجدان و ناراحتی برای زیرمجموعههایم مرا به مرز افسردگی رساند
ماهنامـه حائـر و پایـگاه خبـری میبدمـا از زمـان شـروع فعالیـت گسـترده بازاریابی شـبکه ای طی گزارش هـای مختلف سـعی در تنویر افکار عمومی نسـبت به این فعالیت شـبهه اقتصادی داشـته
و در ادامـه ایـن سلسـله گـزارش هـا بـه سـراغ یکـی از فعالیـن موفـق بازاریابـی شـبکه ای در اسـتان یـزد رفته ،کـه به علـت حواشـی ایـن کار از آن صرف نظر کرده اسـت؛ نـام مصاحبهشـونده و
برخـی از آمـار و ارقـام ارائـه شـده در ایـن گـزارش بـه درخواسـت ایشـان به صورت مسـتعار بـه کار رفته اسـت .مصاحبه با خانـم «میـم» را در ادامه مـی خوانید:

چطور شـد کـه با بازاریابی شـبکهای آشـنا
شد ید ؟
دو سـال پیـش بـود کـه باواسـطه یکـی از آشـنایان
بـه جلسـهای دعـوت شـدمّ .جـو بسـیار شـاد آنجـا و
صحبتهایـی کـه شـد ،مـرا ترغیـب کـرد کـه بـه
پیشـنهاد آنهـا برای شـروع فعالیت و همـکاری فکر
کنـم و بـه خانـوادهام نیـز بگویـم .البتـه خانـواده من
مخالـف بودنـد و ایـن مخالفـت را بـه آنهـا اعلام
کـردم و سـعی کردم در پاسـخ به آنها طـوری حرف
بزنـم کـه دسـت از سـرم بردارند.
و دست از سر شما برداشتند؟
نـه .حـدود دو هفتـه بعـد دوبـاره تماسـی گرفتنـد که
فقـط یک جلسـه عمومی داریـم و برای اینکه شـلوغ
بـه نظـر بیاید ،کنـار ما بـاش .بـه خاطر رودربایسـتی
بـا آشـنایمان کـه دعوتـم کرده بـود رفتم و نتوانسـتم
رد کنـم .آنجـا حرفهـای زیـادی زده شـد .سـپس با
روی بـاز و خنـدان بازهـم همراهـی مـن را خواسـتند
کـه مخالفـت خانـوادهام را اعلام کردم .آقایـی آمد و
آنقـدر از سـود کالن و رسـیدن بـه آینـدهای خیالـی
گفـت کـه خـام شـدم و بااینکـه گفتـم اص ً
ال بـه درد
فـروش نمیخـورم ،بازهـم اصرار کـرد .بعد از جلسـه
بـا همسـرم صحبـت کـردم و ایشـان هـم گفـت اگر
خـودت میخواهـی بـرو و کارکـن.
رضایت داد؟
بلـه و شـاید یکـی از بزرگتریـن پشـیمانیهای مـن
بـه همیـن برگـردد کـه بـه خاطـر شـرکت  ...و کار و
گـروه سـازی در آن از همسـرم غافـل شـدم .بهنوعی
همـه زندگـی من شـده بـود شـرکت و دریافت سـود
بیشتر .
شـرایط فعالیـت شـما چطـور بـود؟ فروش
د ا شتید ؟
اوایـل بـا یکمیلیـون و دو میلیـون تومـان خریـد
کار میکـردم .بعـد از مدتـی بـه مـن گفتنـد کـه اگر
میخواهـی بـه درجه باالتری برسـید بایـد ده میلیون
تومـان خریـد بزنـی .تحت تأثیـر حرفهایشـان بودم
و د ه تومـان را زدم .آن موقـع دههـا نفـر زیرمجموعه
داشـتم کـه خـدا میدانـد بیشـتر دغدغـه پـول آنها
را داشـتم ،کـه خریدهایشـان را چطـور میخواهنـد
بفروشـند .از اینکـه بچههـای زیـر مجموعـه را بـه
خریـد باالتـر مجبـور میکردند خیلـی ناراحـت بودم.
عـذاب وجدان ایـن چند ده نفـر خیلی اذیتـم میکرد.
تـا اینکـه کمرویـی را کنـار گذاشـتم و ایـرادات آنها
را بـه خودشـان گفتـم و اعتـراض کردم .حتـی نفرات
جدید که به شـاخه ما وصل میشـدند و میخواسـتند
خریـد جدیـد بزننـد را توجیـه میکردم که ایـن کار را
نکننـد و برحسـب فروشـی کـه دارند به همـان میزان
خریـد کنند.
مسـئولین و باالدسـتیهای شـرکت
میدانسـتند کـه شـما ایـن کار را میکنید؟
به گوششـان رسـید .به آنهـا برخورده بـود و ناراحت
بودنـد .یـک روز هـم مـرا بـه جلسـه احضـار کردنـد.

حرفهایـم را کامـل بـه آنهـا زدم .احسـاس خطـر
کـرده بودنـد و بایـد کاری میکردند .لیـدر اصلی آنها
از شـرکت مرکـزی آمـد و بـا حـدود هفـت نفـر دیگر
در جلسـهای شـروع بـه توبیخـم کردنـد .شـما فکـر
کنیـد مـن کـه خانمـی تنهـا بـودم در میـان آن جمـع
و شـرایطی کـه درسـت کـرده بودنـد چه میتوانسـتم
بکنـم؟ آمـدم صدایشـان را بـه نحوی با گوشـی ضبط
کنـم کـه فهمیدند و اجـازه ندادنـد .ترسـیده و ناراحت
بودم.
پاسخی به آنها ندادید؟
بهواسـطه اینکـه دههـا نفـر را وارد این کارکـرده بودم
و خـودم را مقصر میدانسـتم ،نتوانسـتم سـاکت بمانم
و همـه کارهایشـان را نقد کردم و جزءبهجزء برایشـان
شـرح دادم .اینجا به سـیم آخر زدم و گفتم شـما قصد
تخریـب مـرا داریـد و مـن هـم بـرای مقابلـه با شـما
حرفهای زیـادی دارم.
و پاسخ آنها چه بود؟
این جلسـه سـه چهار سـاعت طول کشـید .لیدر اصلی
کـه بسـیار هم ظاهـر شـیک و مرتبی داشـت و اولش
مؤدبانـه صحبـت میکـرد ،وقتـی دیـد نمیتوانـد مـرا
توجیـه کنـد ،شـروع کرد به فحاشـی ،و هـر چیزی که
الیـق خـودش و خانـوادهاش بـود به من گفـت .دیگر
نتوانسـتم جوابـی بدهم چون در خانوادهای تربیتشـده
بـودم کـه با ایـن نوع حرفهـا و اخالقیات اص ً
ال آشـنا
نبـودم ،کـم آوردم و حتـی بسـیار هم متعجـب بودم از
اینکـه اینهـا این نـوع رفتار و اخلاق رادارنـد .در آن
لحظـه بـه معنای واقعـی بیکسـی را احسـاس کردم.
جلسـه را تـرک کـردم و آخریـن حرفـم را بـه آنهـا
زدم کـه دیگر قرار نیسـت بـا آنها کارکنم .آشـنایمان
را دنبالـم فرسـتادند ولـی بـه او گفتـم بـه خاطـر ایـن
موضـوع تـا قیامـت از تـو نمیگذرم.
بـرای اعضـای زیرمجموعـه خودتـان
توضیحـی دادیـد؟
بلـه .از فـردای همـان روز بـا بچهها تکبهتک جلسـه
گذاشـتم .همهچیـز را بـرای آنها توضیـح دادم .برخی
از آنهـا حرفهـای بیربـط تحویلـم دادند امـا در کل
بـه خاطـر ارتبـاط خوبـی کـه با بچهها داشـتم ،پشـت
مـن درآمدنـد و بهجـز دو نفـر ،بقیه در جلسـه هفتگی
شـرکت حاضر نشدند.
هفتـه بعـدش بـه بچهها زنـگ زدم و گفتم قرار اسـت
اجناس خرید شـده توسـط خودم را مرجـوع کنم و اگر
میخواهنـد اجناسشـان را بـه من بدهند تـا برگردانم و
ضـرر ایـن موضوع به خـودم برگردد.
چطـور ضـرر جنـس مرجوعـی لیـدر بـه
برمیگـردد؟
زیرمجموعـه
وقتی شـما در رأس مجموعه هسـتید و خریدهای شما
سـودی بـه همـراه دارد و بعـد بخواهیـد کنار بکشـید،
زیرمجموعـه در صـورت مرجـوع جنـس بایـد سـودی
کـه از شـما بـه شـرکت میرسـیده را پرداخـت کنـد.
از طـرف دیگـر و بهجـز ضـرر  40درصـدی درنتیجـه
مرجوعـی جنـس کـه نصیـب افـراد میشـود ،همیـن

جنـس را بـه دیگـری باقیمـت اصلی میدهند و سـود
میکنند و سـود شـرکت در ایـن موضوع بـاال میرود.
در کل شـرکت در هیـچ شـرایطی ضـرر نمیکنـد.
ایـن حرامخـوری را نتوانسـتم در حـق ایـن بچههـا
تحملکنـم و همـه اجناسشـان را کـه بـه مـن دادنـد
برگشـت زدم .بـرای همسـر من ضـرر ده هـا میلیونی
چیـزی نبـود ولـی زیرمجموعههـای من که خبرشـان
را داشـتم و برایشـان هزارتومانـی هـم ارزشـمند بـود،
چطـور میتوانسـتند  5میلیـون تومـان ضـرر ببیننـد؟
درنهایـت هـم  30میلیـون تومـان جنـس خـودم را
برگشـت زدم و با احتسـاب اجناس برگشـتی بچههای
زیرمجموعـهام فقـط  8میلیـون تومـان بـه حسـابم
برگشـت .امـا بازهـم خوشـحال بـودم کـه آنهـا را از
شـر ایـن حرامخـوری آزاد کـردم و نگذاشـتم بیشـتر
ضـرر کنند.
و خیالتان راحت شد...
روزهـای سـختی بـود .شـاید بیشـتر حـرص بچههای
زیرمجموعـه خـودم را میخـوردم .ایـن عـذاب وجدان
و ناراحتـی ،مـرا بـه مـرز افسـردگی رسـاند .حتـی بـه
پیشـنهاد همسـرم چنـد جلسـه پیـش روانشـناس
رفتـم .از همـه آنهـا البتـه حاللیـت طلبیـدم و همـه
آنهـا هـم مـرا بـه بزرگـواری بخشـیدند .تـا جایـی
هـم کـه توانسـتم ازلحـاظ معنـوی و مالـی کنارشـان
بـودم درحالیکـه خـودم بدتریـن شـرایط روحـی را
پشـت سـر میگذاشـتم .فقـط همیشـه میگویـم کـه
از خـدا ممنونـم کـه مـرا از ایـن منجالب نجـات داد.
بـه هرکسـی کـه میخواهـد بـه این مسـیر هـم برود
میگویـم کـه آدم بایـد کثیف باشـد کـه بتوانـد کار را
در ایـن محـور ادامه دهـد .و اگر میتواننـد آدم کثیفی
باشـند و دیگران برایشـان ارزشی نداشـته باشند ،ادامه
دهنـد .مـن درآمـد خوبـی از این موضـوع داشـتم ،اما
ناراحتـی و عـذاب وجـدان مرا روبـروی آنها قـرارداد.
بههرحـال ایـن موضـوع بـرای زیرمجموعه
شـما نیـز تبعاتـی داشـته ،خبـری از زندگی
آنها داشـتید؟
بعـدازآن شـرایط بـد ،خبـر بچههـا را داشـتم .یکـی
طالهایـش را فروختـه بـود و در این کار گذاشـته بود.
بعـد از فـروش بـود که طلا قیمتش بـاال رفتـه بود و
همیـن باعـث شـد همسـرش از خانـه بیرونـش کنـد.
یکـی دیگـر از آنها بـه خاطر قرضهایـی که دچارش
شـد به سـبزی پـاک کردن و ترشـی انداختـن رو آورد
تـا کمکـم قرضهایـش را توانسـت بدهد .یکـی دیگر
از دوسـتانم مجبـور شـد دوشیفتدوشـیفت کار کند تا
قرضهایـش را بدهـد .از بیـن همـه ایـن بدبختیهـا،
دعواهای زنوشـوهری آنهـا خیلی عـذابآور بود .در
زندگـی اکثـر آنهـا دعـوا و کدورت پیـش آمد.
توضیحاتـی درباره جلسـات جـذب لیدرهای
بازاریابـی بدهید؟
جلسـات فقـط ّجـو دهی بـود .حرفهـای انگیزشـی و
ترسـیم آینـدهای خیالی و مبهم همراه با دسـت و جیغ
و هـورای تعدادی جوان خام شـده .برای این جلسـات
همخـرج میکردنـد کـه خـوب افـراد را خـام کننـد.

فنهایـی بـود کـه گفتـه میشـد و اجـرا میکردنـد.
یعنـی دیزایـن و طـرح جلسـه جـوری بـود کـه محال
بـود بـا ورود بـه آن ،آدم جـذب نشـود .جـوری القـای
افـکار کاذب میکردنـد کـه طـرف میلیونهـا تومـان
وام میگرفـت یـا قـرض میکـرد کـه طبـق نظـر
لیدرهـا ً
مثلا بـه ثروت برسـد.
شما جلسه میگذاشتید؟
جلسـه انگیزشـی را نـه .ولـی جلسـات دیگـر را
میگذاشـتیم .دههـا نفـر زیرمجموعـه در کل داشـتم
و حتـی رشـد بسـیار خوبـی را بـرای شـرکت بـه
ارمغـان آوردم .تـا جایـی کـه توقـع باالدسـتیها هـم
باالتـر رفـت و انتظـار داشـتند بقیـه هـم خریـد را باال
ببرنـد .در ایـن مسـیر خیلیهـا متضـرر شـدند چـون
واقعـ ًا ظرفیـت فـروش آنقـدر بـاال نبـود .البتـه کری
خوانـی بیـن شـاخههای مختلـف بـود و خریـد هـا را
اعلام میکردنـد کـه بقیـه را ترغیـب به خرید بیشـتر
کننـد .و بـا اسـمهای مختلفی هـم فعالیـت میکنند و
بهصـورت شـاخهای فعالیـت دارنـد.
ایـن ریزشهـای شـبکهای کـه بـه نقـل
سـایتهای رسـمی در حـدود  75درصـد
اعضـای بازاریابـی را تشـکیل میدهـد ،را
دید هایـد؟
ببینیـد ،مـن چیـزی که فهمیـدهام و تجربه کـردم این
اسـت کـه مـردم در ایـن شـبکهها جـذب میشـوند،
مدتزمـان مصرفشـان هـم دیـر یـا زود که بـه پایان
رسـید ،حـذف میشـوند و همینطـور بـه سـراغ
تعـدادی دیگـر میرونـد و ایـن تکـرار ادامـه دارد تـا
برخـی جیبشـان پر شـود.
راسـت اسـت که بیشـتر به سـراغ جوانها
میرونـد؟
فقـط جوانهـا نـه ،بـه سـراغ هرکسـی میرونـد،
پولـدار باشـد ،یا برایـش پولدار شـدن مهم باشـد ،پیر،
جـوان ،زن و مـرد برایشـان فرقـی نمیکنـد ،فقط باید
بتواند سـود خوبـی برای آنها بـه ارمغان بیـاورد .یادم
هسـت کـه مث ً
ال جلسـه بـا لیدر اصلـی میگذاشـتند و
در آن جلسـه بایـد خریـد میزدیم ،باور کنید هرکسـی
بـه هـر بهانهای کـه خرید نمـیزد ،بهراحتی از جلسـه
اخراج میشـد.
ترفنـد دیگـری هـم داشـتند بـرای جذب؟
مثلا برگـزاری کالس هـای طـب سـنتی و
زبـان شناسـی؟ یا اجـرای برخـی از فعالیت
هـای فرهنگـی و ورزشـی؟
بلـه ،بهنوعـی خـود را در الیههـای دیگـری بـه مردم
تحمیـل میکننـد .نمیدانـم چرا هـم با این جلسـات
برخورد نمیشـود؟!
و صحبت پایانی خود را بفرمائید؟
از اینکـه حـرف هایـم را خانـم هـای میبـدی بخوانند و
دچـار چنیـن تجربه تلخی نشـوند ،خوشـحال می شـوم.
همسـرم نیز از اینکه حرف هایم منتشـر شـود خوشحال
اسـت .ممنونـم کـه حرفهایم را بـه مردم می رسـانید

سردبیر و صفحهآرا :احمد کریمی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی
ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر /ویژه استان یزد
نشانی :میبد  -خیابان طالقانی  -روبروی مسجد حضرت امیرالمومنین (ع)
همکاران این شماره :وحید احمدی /خانم «میم» لیدر بازاریابی شبکه ای

فنی و پشتیبانی :علی دهقانی فیروزآبادی
چاپ ریحان تهران

کلینیک حقوقی دانشگاه میبد
افتتاح شد

میوهفروشــیهای بــزرگ و … در خیابــان امــام
خمینــی ،تصریــح کــرد :بارهــا بــه معاونــت غــذا و
داروی اســتان یــزد نیــز درخواســت دادیــم کــه در
مــورد مجــوز داروخانههایــی کــه مناسبســازی
نشــدهاند ،دقــت داشــته باشــند کــه ایــن موضــوع
در بخشــنامه مناسبســازی قانــون شــده ،ولــی
متأســفانه رســیدگی صــورت نگرفتــه اســت.
ســید محســن فــاح گفــت :هفتــه جهانــی معلولیــن
زمــان مناســبی اســت تــا در ایــن موضــوع توجــه
بیشــتری صــورت بگیــرد و امیدواریــم شــورای شــهر
میبــد نیــز ماننــد شــورای شــهر یــزد یکــی از اعضــای
خــود را مأمــور بــه رســیدگی ایــن موضــوع در ســطح
شــهر کنــد.

«کلینیک حقوقی دانشگاه میبد» با حضور دکتر
علمالهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افتتاح شد.
دکتر عباس کالنتری رئیس دانشگاه میبد در حاشیه
این مراسم افتتاح در گفتگو با حائر ،گفت :هدف از
افتتاح این پژوهشگاه که مجوزهای آن از وزارت
علوم اخذ شده ،ارتباط دانشگاه با جامعه ،کارآفرین
کردن دانشگاه و استفاده از دانش و تجربه اساتید به
صورت کاربردی می باشد.
وی با اشاره به ارائه خدمات سه گانه آموزشی،
پژوهشی و خدماتی در این کلینیک ،افزود :خدمات
متنوع مشاورهای ،حقوقی ،داوری ،وکالت و اجرای
کارگاه های آموزشی این مرکز ،با محوریت
پیشگیری و درمان در حوزه مسائل حقوقی جامعه،
کمک خوبی نیز به دادگستری شهرستان می کند.
وی با اشاره به راه اندازی رسمی این کلینیک طی
دو روز آینده ،ادامه داد :اساتید حاضر در این مرکز به
صورت تخصصی در راستای فعالیت های خود مانند
مشاوره ای ،وکالتی و … ارائه خدمت می دهند و
مرکز نیز از ساعت  ۱۶الی  ۲۰هر روز برای مردم
عزیز میبد باز می باشد.
دکتر کالنتری با اشاره به راه اندازی سایت این
کلینیک حقوقی در آینده ای نزدیک جهت ثبت نام
و تعین وقت حضور راحتتر مردم ،گفت :در ادامه
فعالیت های مرتبط دانشگاه با جامعه ،انشاءا ...از
طرف دانشگاه میبد طرح بازارچه کارآفرینی که در
کشور بی نظیر است راه اندازی خواهد شد.
گفتنی است این کلینیک حقوقی در خیابان امام
خمینی(ره) نرسیده به سه راه سعیدی و طبقه فوقانی
اتاق اصناف میبد قرار دارد.

مردم عزیز میبد از طرح « ۹۰روز آفتابی» برای
بخشودگی دیرکرد عوارض استفاده کنند

جشنواره سرودهای حماسیانقالبی استان یزد با
برتری گروه سرود «میبد» به پایان رسید

چهلمین جلسه تحکیم خانواده مزدوجین جوان
شهرستان میبد برگزار شد

ً
مردم میبد مخصوصا کودکان و سالمندان آلودگی
صبحگاهی هوا را جدی بگیرند

مهنــدس علیرضــا نقــوی در گفتگــو بــا حائــر بــا
اشــاره بــه طــرح « ۹۰روز آفتابــی» گفــت :ایــن
طــرح عیــدی و هدیــه ای از جانــب شــهرداری میبــد
بــه شــهروندان اســت کــه توســط اعضــای محتــرم
شــورای شــهر نیــز بــه تصویــب رســیده اســت.
وی افــزود :در ایــن طــرح شــهروندان عزیــز و یــا
حتــی عزیــزان شــهرهای همجــوار اگــر عــوارض
خــودرو خــود را طــی ایــن مــدت یکســاله گذشــته
یــا قبــل از آن پرداخــت نکــرده باشــند و از فاصلــه
 ۲۵آبــان مــاه و همزمــان بــا میــاد حضــرت رســول
اکــرم(ص) و امــام صــادق(ع) تــا  ۲۵بهمــن مــاه و
دهــه فجــر ،آن را پرداخــت کننــد ،مــی تواننــد از
بخشــودگی جرائــم عــوارض خــودرو برخــوردار شــوند.
شــهردار میبــد تصریــح کــرد :همچنیــن در ایــن ۹۰
روز ،شــهروندان عزیــزی کــه عــوارض نوســازی
خــود را تاکنــون پرداخــت نکــرده انــد مــی تواننــد
بــا پرداخــت عــوارض ســه ســاله  ۹۶الــی  ،۹۸از
بخشــودگی تمامــی بدهــی هــای نوســازی خــود
پیــش از ســال  ۹۶بهرهمنــد شــوند.
علیرضــا نقــوی گفــت :عــوارض مــورد نظــر در
حقیقــت تعهــد شــهروندان در مقابــل شهرشــان اســت
کــه بــا صراحــت هــم مــی گویــم کــه ریالــی از آن
خــرج خــارج از محــدوده شــهر میبــد نخواهــد شــد
و ایــن دریافتــی از مــردم خــرج زیبایــی ،آبادانــی و
عمــران شهرشــان مــی شــود.

گـروه سـرود میبـد ،برنـده جایـزه نخسـت جشـنواره
سـرودهای حماسـیانقالبی بسـیج اسـتان یـزد شـد.
بـه گـزارش حائـر؛ پنجشـنبه شـب  ۷آذرمـاه اختتامیه
جشـنواره سـرودهای حماسـیانقالبی بـا حضـور
مسـئولین اسـتان ،دیگر شهرسـتان ها و اعضای گروه
هـای سـرود اسـتان یـزد برگزار شـد.
در اختتامیـه ایـن جشـنواره کـه بـه مناسـبت چهلمین
سـالگرد تشـکیل بسـیج برگـزار شـد ،گـروه سـرود
«نوجوانـان عاشـورایی بسـیج میبـد» بـا مربیگـری
حبیـبا ...بهشـتی زاده از بیـن  ۴۰گروه شـرکت کننده
بـه عنـوان گـروه نخسـت ایـن دوره شـناخته و گـروه
میثـاق یـزد و مدافعیـن حـرم مهریـز نیز بـه ترتیب در
رتبـه هـای دوم و سـوم جـا گرفتنـد.
گفتنـی اسـت محمدرضـا زارع مهرجـردی تکخـوان
گـروه سـرود میبـد نیـز بـه عنـوان تکخـوان منتخب
این جشـنواره شـناخته شـد.
سـرهنگ پورشمسـی فرمانده سـپاه الغدیر اسـتان یزد
در حاشـیه ایـن اختتامیـه در گفتگو با خبرنـگار حائر با
اشـاره به تالش سـپاه و بسـیج جهت تقویت موسـیقی
ایرانـی و اصیـل ،بیان داشـت :امروزه بالـغ بر  ۹۰گروه
سـرود فعـال و شناسـنامهدار در سـطح اسـتان وجـود
دارد کـه بـا محتـوای غنـی و خـوب ،در حـال فعالیت
هسـتند و رقابـت خوبـی نیـز بین آنهـا جریـان دارد ،و
در مراسـم هـای مختلف مناسـبتی نیز از ایـن گروه ها
اسـتفاده می شود.

چهلمین جلسـه تحکیـم خانواده در واحـد میانجیگری
و خانواده دادگسـتری شهرسـتان میبد برگزار شـد.
بـه گـزارش حائـر؛ زوج هـای جـوان میبـدی در هنـگام
محضـری کـردن عقـد خـود ،فرمهـای معرفی بـه واحد
میانجیگـری را دریافـت مـی کنند و بعـد از به حد نصاب
رسـیدن تعـداد ایـن زوجیـن در جلسـه تحکیـم خانـواده
شـرکت مـی کنند.
در ایـن کالس کـه بـه صـورت کارگاه یک جلسـه ای
برگـزار مـی شـود مباحثـی ماننـد روانشناسـی مذهبی
توسـط حجـت االسلام زارعشـاهی و مطالـب کلیدی
در مـورد زندگـی توسـط محمـد رجبـی کارشـناس
دادگسـتری میبـد ارائـه می شـود.
در ایـن کالس ،زوج هـای جـوان میبـدی تعهدنامـه
اخالقـی زوجیـن را فـرا گرفتـه و توجیه می شـوند که
در صـورت برخـورد بـا مشـکل در جریـان زندگـی از
مشـاوره رایـگان ایـن مرکـز اسـتفاده کنند.
از خدماتـی کـه واحـد میانجیگـری و خانـواده
دادگسـتری بـه زوجیـن جـوان ارائـه مـی دهـد مـی
تـوان بـه پرداخـت وام ده میلیون تومانی کـم درصد با
معرفـی بـه بانک مـورد تاییـد و حمایت مالـی از خانم
هـای شـاغل اشـاره کـرد.
ایـن کالس ها وابسـته به واحـد میانجیگـری و خانواده،
و مرکـز مشـاوره خانـواده دادگسـتری مـی باشـد کـه
مسـئولیت آن را حجت االسلام علیرضا آقایی دبیر بنیاد
صیانـت از خانواده دادگسـتری اسـتان یزد بر عهـده دارد.

کارشـناس پایـش اداره محیـط زیسـت شهرسـتان میبـد
گفـت :هوای صبحگاهی میبد در فصول سـرد سـال دچار
اینورژن یا وارونگی اسـت ولی دارای آلودگی پایدار نیسـت
مهـدی ملکوتـی در گفتگو با حائر اظهار داشـت :تعطیلی
مـدارس اصـوال نتیجـه آلودگـی هـوای پایدار اسـت که
نمونـه آن در اسـتان تهـران مشـاهده می شـود در حالی
کـه میبـد فقـط در سـاعات اولیـه صبـح کـه سـرمای
بیشـتری حکمفرماسـت دچـار اینورژن اسـت.
وی افـزود :ایـن وارونگی هوا در سـاعات اولیه صبح لزوم
مواظبـت بیشـتر خانـواده ها را مـی طلبد که بهتر اسـت
کـودکان ،بیمـاران قلبـی و عروقی و سـالمندان در هوای
آزاد حضـور نیابنـد و اگـر در اماکنـی ماننـد مهدکودک و
مدارس هسـتند نیـز در کالس و فضای بسـته بمانند.
ملکوتـی بیان داشـت :وجـود مه در هـوا مانند امـروز نیز
باعـث جذب آالیندگی بیشـتر توسـط بدن می شـود که
لـزوم مواظبت بیشـتر مـردم را هـم می طلبد.
کارشـناس پایـش اداره محیـط زیسـت در مـورد تابلوی
اعلان وضعیـت هـوا نیـز گفـت :ایـن تابلـو فعلا دچار
نقـص فنـی مـی باشـد کـه بایـد از تهـران بـرای تعمیر
آن بیاینـد ولـی در صـورت فعال بـودن نیـز فرایند اعالم
وضعیـت هـوا در ایـن تابلـو میانگین  ۲۴اسـت.
وی تصریـح کـرد :مردم میبد مـی توانند بـرای اطالع از
وضعیـت هـوا با نصـب اپلیکشـن «سـامانه پایش کیفی
هـوای کشـور» ( )DOEبه صورت لحظـه ای و انالین از
وضعیت هـوای میبد مطلع شـوند.

مسئولین میبد موضوع مناسبسازی را جدی نگرفته اند

ســید محســن فــاح رئیــس بهزیســتی بــا اشــاره بــه
ســه محــور معلولیــتزا ماننــد ژنتیکــی ،مــادرزادی
و معلولیــت ناشــی از حــوادث گفــت :متأســفانه
علیرغــم اینکــه در ســال  ۸۹بهعنــوان شــهر
بــدون مانــع اعــام آمادگــی کردیــم امــا بایــد بگویــم
کــه بعــد از حــدود  ۱۰ســال بــه نتیجــه نرســیدیم و
حرکــت در ایــن زمینــه الکپشــتی و درجاهایــی نیــز
عقبگــرد بــوده اســت.
بــه گــزارش حائــر؛ وی بیــان داشــت :بااینکــه آیـتا...
اعرافــی امامجمعــه محتــرم میبــد در ایــن خصــوص
ورود بســیار جــدی و خوبــی داشــتند ،امــا ایــن موضوع
متأســفانه از جانــب دیگــر مســئولین جــدی گرفتــه
نشــد و مخصوصــ ًا از جانــب شــهرداری و شــورای

شــهر در معضالتــی ماننــد رفــع ســد معبــر و اصــاح
پیادهروهــا حرکــت جــدی انجــام نگرفــت.
فــاح بــا اشــاره بــه مناسبســازی تنهــا ۴۰
درصــدی در ســطح شهرســتان ،گفــت :پارکهــا،
بانکهــا ،پیادهروهــا و دیگــر اماکــن بــرای معلولیــن
مناسبســازی نشــدهاند و بایــد گلــه کنــم از بهداشــت
و درمــان شهرســتان کــه حتــی داروخانههــای میبــد
نیــز اکثــراً فاقــد رمــپ ورودی هســتند و حتــی در
مکانــی مثــل درمانــگاه ابنســینا نیــز مدتهاســت
کــه آسانســور غیرفعــال اســت.
وی بــا اشــاره بــه کوتاهــی اداره صمــت شهرســتان
در مــورد تجدیدنظــر در صــدور پروانــه کســب
واحدهــای ایجادکننــده ترافیــک ماننــد تعمیرگاههــا،

