
جدید شرکت هاي هرمی ترفند  

 

نقطه شروع فریب کاري شرکتهاي هرمی . دار و ندارمان را می دهیم تا دارا شویم. کند ها که نمی رویاي شیرین پولدار شدن چه
خوب این رویا را شناختند، خوب . هاي هرمی هم خیلی خوب این خواسته آدمی را درك کردند شرکت.همین رویاها است

هاي هرمی ، جدا که چه ماجرایی است داستان این شرکتفهمیدند چه بکنند .

ها جالب و آموزنده است ها و شگردهاي این شرکت داشتن روش. داري است داستان دنباله هاي آموزشی آنها جالب و  کالس .
ه چگونه تمام دهند ک به شما جسارت می. دهند چگونه از دیگران قرض بگیرید در این کالسها به شما یاد می. باورنکردنی است

دهند تا با  در واقع به شما جسارت می. هستی و دار و ندارتان را دو دستی بدون اینکه حتی رسید بگیرید تقدیم اینان کنید
اخیرا هم که  . تلخ کردن رویاي شیرین خود کام آنان را شیرین کنید و رویاي آنان را محقق و مطمئنا این پایان ماجرا نیست

حتما دفترچه هاي تبلیغاتی این شرکت را به شما هم پیشنهاد داده . غات محصوالت آرایشی اوریف لیم بود راه جدید آنها تبلی
اند بهترین شامپوي بدن ، خوشبوترین عطر، بهترین ریمل و کرم پودر با محصوالت آرایشی یک شرکت هرمی چه بازار پر 

.رونقی بود

ها و آغاز فعالیتی فریبکارانه هرمی

هاي آنها مبتنی بر نظام کالهبرداري هرمی شکل است  وسوم به هرمی که فعالیتهاي م شرکت
یک مهاجر ایتالیایی » کارلو پونزي«قرن گذشته میالدي توسط  20نخستین بار در دهه 

وي توانست با شگرد فریبکارانه خود، سرمایه هنگفتی به جیب بزند، به طوري . بنیانگذاري شد
.سالگی به یک میلیونر مبدل شود 40 ماه، در سن 6که پس از گذشت  .

او به مردمی که پول خود را پس . راهبرد پونزي در انجام این کار دو اصل دروغگویی و سوءاستفاده از ساده لوحی مشتریان بود
ز هاي پس انداز بیش ا داد، درحالی که در آن روز به حساب روز می 90درصدي در  40انداز کرده بودند وعده پرداخت بهره 

.شد درصد بهره پرداخت نمی5 .

کرد، در داخل آن تمبري  اي به آمریکا ارسال می فردي که از خارج نامه. کرد، بسیار ساده بود کاري که این مهاجر ایتالیایی می
وعده وسوسه انگیز پونزي به مشتریان این بود که با فروش تمبر . داد را که برحسب بهاي کشورش خریداري کرده بود جاي می

.یادشده و اختالف بهاي دالر و دیگر واحدهاي پول خارجی، سود فراوانی به جیب خواهند زد .

هاي خود را پس انداز کرده بودند در سه ساعت یک میلیون  ساده ولی حساب شده، از افراد ساده لوح که پول ترفند وي با این
کرد و از این  گامی که شرکتش اعضاي جدیدي جذب میاین شیوه کالهبرداري هم چنان ادامه داشت تا هن. دالر دریافت کرد

.کرد هایی را که به اعضاي اولیه وعده داده بود، پرداخت می راه پول .



دالر در شرکتش براي خرید تمبر سرمایه گذاري کرده  30بعدها براساس تحقیقات انجام شده مشخص شد، کارلو پونزي تنها 
پونزي در شرکت خود سرمایه «: کالهبرداري وي را افشا کرد، در این باره نوشت که در آن زمان شیوه» باررونز«مجله . بود

برابر میزان موجود در  6زیرا میزان تمبر پستی که شرکت پونزي براي خریدوفروش به آن نیاز داشت، بیش از . کند گذاري نمی
.بازار بود .

اختیار وي گذاشته بودند، هرگز نتوانستند پول خود را پس از افشاي این کالهبرداري، افرادي که پس اندازهاي خود را در 
.در تنگدستی و بدبختی در برزیل درگذشت 1949وي در سال . بازپس بگیرند و کارلو پونزي براي مدتی طوالنی زندانی شد .

» ارد مادوفبرن«شود، اما رکوددار این نوع کالهبرداري کثیف،  هاي هرمی شناخته می اگرچه وي به عنوان بنیانگذار شرکت
بدین . سال زندان محکوم شد 150میلیارد دالر به دست آورد و به جرم کالهبرداري هایش به  50آمریکایی است که توانست 

.هاي زندان بگذراند ترتیب وي باید مابقی عمرش را در پشت میله .

.هاي هرمی است این سرنوشت محتوم تمامی بنیانگذاران و اعضاي فعال شرکت .

ها قرار گرفته  هاي اخیر، زنان خانه دار به عنوان یک گروه هدف مورد توجه هرمی هاي هرمی در سال فعالیت شرکتبا گسترش 
.است . 

هاي هرمی در ایران مراحل جذب و فعالیت شبکه

تم مراحلی که یک شخص از آشنایی با سیس. کنند هاي هرمی تقریبا همگی به یک شیوه فعالیت می هاي وابسته به شرکت گروه
:کند به طور خالصه عبارتند از تا فعالیت در شرکت طی می :

جلسه پرزنت(دعوت به جلسه معرفی سیستم ) 1  

پیگیري اولیه و پاسخ به اشکاالت)2  .

ها در صورت عدم موافقت فرد پرزنت شده ادامه پیگیري)3 .

تکمیل برگه تعهد و عقد قرارداد اینترنتی با شرکت مربوطه)4

. یجلسات آموزشحضور در )5   

حضور در جلسات پرزنت سایر اعضا)6

« ا جوفابریکو   بالتمن لوح فشرده  مشاهده 



مطالعه کتب آموزشی با موضوع روان شناسی موفقیت)8 .

یادگیري و تسلط بر نحوه معرفی سیستم و دریافت کاتالوگ)9 .

حضور در جلسات گروهی)10 .

هاي تکمیلی جهت رهبري و سرشبکه شدن آموزش)11 .

تمدید عضویت در شبکه بازاریابی شرکت)12 .

هاي هرمی ایرانی زنان خانه دار، طعمه جدید شرکت

ها قرار گرفته  هاي اخیر، زنان خانه دار به عنوان یک گروه هدف مورد توجه هرمی هاي هرمی در سال با گسترش فعالیت شرکت
محصوالت خود به خانم ها، زنان خانه دار را به فروش  هاي هرمی نظیر آن، عالوه بر فروش درواقع کوئسترها یا شرکت. است

ها عمده فعالیت  هاي اخیر، هرمی در ایران طی سال. کنند که بدین صورت هرم خود را وسعت بخشند کاالي خود تشویق می
دار به عنوان این موضوع سبب شده تا زنان خانه . اند ظاهري خود را در حوزه فروش کاالهاي بهداشتی و آرایشی تحکیم کرده

هاي  بدین ترتیب اغلب مکان. ها در ایران در بیشترین خطر آلودگی قرار گیرند هایی مناسب و متناسب با اهداف هرمی طعمه
هاي لوازم آرایشی و بهداشتی بانوان به محافل خصوصی و نیمه پنهان  هاي زنانه و فروشگاه خصوصی بانوان همانند آرایشگاه

.اي یابد هاي هرمی به دور از چشم قانون گسترش قابل مالحظه ه و سبب شده تا فعالیتهاي هرمی تبدیل شد شرکت .

تفسیر به رأي مدعیان هرمی از متون دینی به نفع خود

باتوجه به نظر غالب فقها و مراجع عظام تقلید، مبنی بر غیرشرعی بودن معامالت صورت 
هاي زیرکانه ترفند ها به ویژه کوئست، با هاي هرمی، طرفداران این گونه فعالیت گرفته در شبکه

کوئسترها در برخی . اند خاص خود آیات، روایات و فتاوي جعلی را دست آویز خود قرار داده
برخالف نظر صریح ) خرید و معامله(موارد با تفسیر به رأي دادن آیات قرآن کریم در باب بیع 

اند براي توجیه اعضا و هواداران خود کرده  قانونیمراجع عظام، اقدام به تمجید پاسخی به اصطالح شرعی و  .

مقام معظم رهبري، آیت اهللا مکارم شیرازي، آیت اهللا صافی گلپایگانی، آیت اهللا نوري همدانی، آیت اهللا سیستانی، مرحوم آیت 
هاي  می و شبکههاي هر اهللا فاضل لنکرانی و مرحوم آیت اهللا بهجت ازجمله مراجع عالیقدري هستند که فعالیت در شرکت

اند تحت عناوین گلدکوئست، کوئست وغیره را حرام اعالم کرده .



معامالتی شبیه «: اند هاي هرمی فرموده هاي فراوان مقلدانشان درباره فعالیت شرکت رهبر معظم انقالب در پاسخ به پرسش
ه را که از این طریق تحصیل کرده باشد و آنچ گلدکوئست و الماس صورت شرعی نداشته واکل مال به باطل است و جایز نمی

اید باید به صاحبان آن برگردانید و درصورت عدم امکان، حکم مال مجهول المالک را دارد که درصورت دسترسی به صاحبش 
به فقیر صدقه بدهید و دیگر بحث ) بنابر احتیاط واجب(باید پول را به او برگردانید و درغیراین صورت با اذن حاکم شرع 

گردد نمی خمس مطرح »

هاي ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل  همچنین حضرت آیت اهللا خامنه اي، اجراي روش گلدکوئست توسط شرکت
اند مال به باطل و غیرمجاز دانسته .

هیچگونه مجوز فعالیت و تبلیغات براي شرکت هرمی اوریف لیم صادر نشده است و هرگونه تبلیغات این شرکت غیرقانونی و 
.منوع استم .

هاي هرمی جدید هشدار نسبت به رشد قارچ گونه شرکت

کنند که این موضوع، گاه شناسایی  هاي هرمی هر روز از الگوریتم و شیوه جدیدي براي کسب درآمد بیشتر استفاده می شرکت
به عنوان مثال مدتی است که محصوالت آرایشی. کند و مقابله با آنان را دچار مشکالت بیشتري می  Oriflame  به صورت

اي یافت  شود، درحالیکه این محصوالت در هیچ فروشگاه و داروخانه اي در جامعه فروخته می بازاریابی مستقیم و شبکه
روش فروش این شرکت گرچه به صورت هرمی است، ولی قواعد و قوانین آن تا حدي متفاوت است و چون فروش . شود نمی

شود، تا حدودي فعالیت این شرکت را  و کاالي دریافتی معادل پولی است که پرداخت میافتد  کاال به صورت واقعی اتفاق می
از سه    ماه ممکن است 1اي که در مدت  کند ،شبکه هرمی این شرکت نیز به شدت درحال گسترش است به گونه توجیه می

نمونه از نسل جدید شرکتهاي هرمی  این مورد تنها یک. کانال مختلف محصوالت این شرکت به شما معرفی و تبلیغ شده باشد
نکته مهم تغییر در . هایی متنوع مشغول به فعالیت هستند و تعدادي نیز در راهند هاي دیگري با فعالیت در حوزه شرکت. است

 مثال پس از غیرقانونی اعالم.کند الگوریتم فعالیتی این شرکت هاست که هر روز پیچیده تر اما با همان قاعده کلی تغییر می
توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و تبع آن فیلترشدن سایت اینترنتی » اوریف لیم«شدن شرکت هرمی 

اوریف لیم، عوامل این شرکت هرمی براي فعالیت و حضور مجدد غیرقانونی خود در فضاي مجازي، اقدام به راه اندازي و 
محصوالت آرایشی و بهداشتی اوریف «، »اوریف لیم پرشیا«وینی نظیر تاسیس وب سایت هاي مختلف و وبالگ هایی با عنا

.کرده اند... و» مشاوران زیبایی اوریف لیم«، »لیم .

قانون پا برجاست

از سوي دفتر تبلیغات وزارت ارشاد هیچگونه مجوز فعالیت و تبلیغات براي شرکت هرمی اوریف لیم صادر نشده است و 
قانون  1قانونی و ممنوع است شایان ذکر است براساس قانون الحاق یک بند و تبصره به ماده هرگونه تبلیغات این شرکت غیر

مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور که توسط رئیس جمهور به وزارت دادگستري ابالغ شده است، تاسیس، قبول 



زایش اعضا براي کسب منفعت افراد دیگر و نمایندگی و عضوگیري در بنگاه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از اف
این در حالی است که اوریف لیم براساس این ماده قانونی عالوه بر . توسعه زنجیره و شبکه انسانی جرم محسوب می شود

اخالل در نظام اقتصادي کشور، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و همراهی گسترده با جریان فتنه پس از انتخابات سال گذشته 
.خسارات فراوانی به کشور وارد ساخته استنیز  .

هاي هرمی کرد تا دیگر این  رسد برخوردهاي مقطعی را باید کنار گذارد و فکري اساسی براي ریشه کنی شبکه به نظر می
اي  چنین سرمایه، تولید، نیروي فکر و اندیشه و هزاران سرمایه دیگر بشري در کشورمان صرف تحقق رویاي شیرین عده

.فردا شاید دیر باشد، امروز باید تصمیمی گرفت. نشودمحدود 
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