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ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ١٦د  ٦ .١٣٩٥رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧ  . ١٤٣٨ﺷﻤﺎره ١٩٤٤١

ﺑﺎزارﺎﺑﺷﺒ ﻪا آﻧﻘﺪرﻓﺮاﮔﻴﺮﺷﺪه ﻪاﺣﺘﻤﺎلﺧﻄﺮراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﻌﻨﻣﻤ ﻦاﺳﺖ ﺴﺎﻧازﺳﺮﻧﺎآﮔﺎﻫوارداﻦﺣﻮزهﺷﻮﻧﺪوآﻨﺪهﺧﻮدرا
ﺧﺮاب ﻨﻨﺪ .ﺻﻔﺤﻪ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮ ﺖ و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﺖ در اﻦ ﺷﺮ ﺖﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘ را ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣ ﻨﺪ.
اﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﭼﺎپ ﻣﺷﻮد.

ﻣﺮور ﺑﺮ »ﺣﺮف ﻣﺮدم« ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺮاﺳﺎن درﺑﺎره ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ¢ﻪ ا
ﻧﺖ ور؛ﺟﺎﮕﺰﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﻔﺘ ﺸﻮر!

موافقان

ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ٥ﺳﺎل آﻨﺪه ﺑﺎزارﺎﺑ
ﺷﺒ ﻪ ا اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻠ ﺖ ﻣﺎ را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ
آن روز ﻪ ﻧﺖ ور اﺮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺸﻪ و در ﭼﺎه ﻫﺎ
ﻧﻔﺖ اﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺸﻮر ﻋﺰﺰﻣﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻔﺖ.
ﺷﻐﻞ دﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ

ﻟﺬت آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد

ﺑﻨﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ
ا ﻫﺴﺘﻢ .در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ١٠ﻣﺎه ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗ را
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم ﻪ در ﺑﻴﺮون و ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﻴﺎورم .ﺑﻨﺪه ﭼﻨﺪﻦ ﺳﺎل در ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻢ
ﭼﻪ ﺑــﺮا دﮕﺮان و ﭼﻪ ﺑــﺮا ﺧــﻮدم و در ﺷﺮ ﺖ ﻫﺎ
ﻓﺮوش ﺳﻨﺘ ﺎر ﻣ ﺮدم .آﺧﺮﻦ ﺟﺎ ﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺎرﻣﻨﺪ ادار در  ﺷﺮ ﺖ ﺧﺼﻮﺻ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮ ﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮدم .ﺧﻴﻠ از آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣ و
ﺗﺨﺼﺼ اﻦ ﺷﺮ ﺖ رو ﺑﻨﺪه در ﻫﻴﭻ ﺠﺎ ﻧﺪﺪم ﭼﻪ در
ﺑﺎزار و ﭼﻪ در داﻧﺶ!

زﻧﺪﮔ را ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺎد داد

ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﻨﻢ .ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻣﻦ ﺧﻴﻠ راﺿ ام ﭼﻮن وارد  ﺎر
ﺷﺪم ﻪ از ﺧﻴﻠ وﻗﺖ ﭘﻴﺶ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدم .ﺎر ﻪ در
آن آزاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺎﻻ در ﻨﺎر آزاد درآﻣﺪم دارم
و ﺧﺪاروﺷ ﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﻢ دارد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد .اﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﺮدن رو ﺎد داد .ﻏﻴﺮت و ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺎد داد .ﺎرﻫﺎ ﻪ واﻟﺪﻨﻢ ٢٥ﺳﺎلﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦﺎد
ﺑﺪن را اﻨﺠﺎ ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺪﻮﻧﺸﻢ...

ﻣﻦ  ٦ﻣﺎه اﺳﺖ ﻪ در ﺷﺮ ﺖ ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﺎر
ﻣ ﻨﻢ و از ﺎرم واﻗﻌﺎ راﺿﻴﻢ .ﺴﺎﻧ اوﻣﺪن اﻨﺠﺎ ﻪ
زﻧﺪﮔﻴﺎﺷﻮن ﻋﻮض ﺷﺪه ﺣﺘ ﺧﻮد ﻣﻦ .ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﺎد
در اﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻢ ...ﺎر ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻢ و ﻫﺰار
ﻧﻮع ﻣﺸ ﻼت ﺟﻮر واﺟﻮر .وﻟ وﻗﺘ ﻣﻴﺎﻢ ﺳﺮ ﺎر در
اﻦ ﺷﺮ ﺖ روﺣﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﻮض ﻣ ﺷﻮد .اﻨﺠﺎ ﻓﺮق
دارد ﺑﺎ ﺑﻴﺮون .اﻦ ﭼﻴﺰ ﻫﺎ را در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺎد ﻧﺪادﻧﺪ .اﻨﺠﺎ ﻫﺪف ﻫﺎﻤﺎن را ﭘﻴﺪا ﺮدﻢ .اﻨﺠﺎ ﺑﺎ
اﻣﻴﺪ ﺎر ﻣ ﻨﻴﻢ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺮون ﺎر ﻣ ﻨﻢ.
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻋﻮض ﻧﺸﺪ .ﺣﻘﻮﻗﻢ ﻢ ﺑﻮد ﺣﺘ
ﺣﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺧﻮب ﻧﺸﺪ...در ﻫﻤﻪ ﺸﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ اﻦ ﺎر
رو اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪن وﻟ ﺗﻮ اﺮان ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا
رو ﺟﻤﻊ ﻧ ﻨﻴﺪ دﺳﺖ ازاﻦ اﺧﺒﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻧﻤ دارﺪ .اﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺸ ﻼت دارﻢ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻣــﻮرد اوﻧﺎ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ.
...ﻣﻦ واﺳﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﭘﺎﻴﻦ ﺗﺮم دارم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ ﻨﻢ و
ﻤ ﻣ ﻨﻢ .اﻦ ﺎر ﮔﺮوﻫﻴﻪ .ﻣﺜﻞ ﺎر ﺑﻴﺮون دﮕﺮان
را زﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﻧﻤ ﻨﻴﻢ .ﺑﺮا ﻣﻨ ﻪ درس ﺧﻮﻧﺪم ﺣﻘﻮﻗﻢ
ﻓﻘﻂ  ٤٠٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .رﺷﺘﻪ ام ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،وﻟ
 ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮد ﻪ آن را ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﻨﻴﺪ ﻓﻘﻂ دﻧﺒﺎل ﺣﻼل و ﺣﺮام
ﺑﻮدن ﭘﻮل ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﻫﺴﺘﻴﺪ .ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺸ ﻠ
ﻧﺪارﻢ ﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﻤﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ ﭼﻴﺰا ﻪ
ﺷﻤﺎ ﭼﺎپ ﻣﻴ ﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻓﺴﺮده ﺗﺮ ﻣ ﻨﻴﺪ....
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﺗﻮ ﺸﻮر ﻣﺎ ﻌﻨ ﭘﺪر  ٦٠ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزم
ﺑﺎﺪ ﺑﺮه ﺳﺮ ﺎر ...ﺑﺮام ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺎپ ﻨﻴﻦ ﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﻮد ﻪ ﻧﺸﺴﺘﻴﻦ و ﭼﺎپ ﻣ ﻨﻴﻦ و از
ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻦ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽﺷﺒﮑﻪاى
بــهروایــتمــردم

در هفته های گذشته ،از همه خوانندگان صفحه
دخل و خرج خواستیم تا نظر و تجربه خود را در مورد
بازاریابی شبکه ای برای ما بفرستند .در این مدت،
پیام های متعددی به دست ما رسید که برخی از آنها
فقط مدعی بی سوادی پژوهشگران و نویسندگان
مطالب خراسان بود .برخی هم از الفاظی استفاده
کرده بودند که قابل چاپ نبود! برخی هم در تایید
گزارش های خراسان ارسال شده بود .خالصه اینکه
بعد از پاالیش اخالقی پیام ها ،آن هایی که می توانست

اطالعات مفیدی در اختیار مخاطبان قرار دهد را آماده
کردیم .انتخاب پیام ها بدون هیچ گونه سوگیری و
کامال بی طرفانه انجام شده است .بدیهی است برای
اطالع دقیق تر از موضوع بازار یابی شبکه ای و دیدگاه
های کارشناسی و فنی درباره آن می توانید به گزارش
های قبلی خراسان در همین صفحه همچون گزارش
«تجربه های جهانی بازاریابی شبکه ای » « ،نگاهی به
طرح های درآمدزایی بازار یابی شبکه ای » « ،چالش
های شرعی بازاریابی شبکه ای» و....مراجعه کنید .

ﻣﺜﻞ آﺷﻐﺎل ﭘﺮت ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﺮون

مخالفان
ﻣﺎﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻨﺰ و ﭘﻮرﺷﻪ ﻫﺴﺘﻢ!

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺸﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺪ
ﻣﻠ ﻪ ﺛﺒﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ در واﻗﻊ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 ﻓﺮد دارا ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ا ﺜﺮا از
اﻦ ﺷﻐﻞ درآﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ  .ﺟﻮرا ﻣﻴﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻪ
ﺣﻴﻠﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺑﻴ ﺎر در آﻣﺎرﻫﺎ رﺳﻤ ﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﻮ ﻣﺤﻞ ﺎرم٧-٨ﻧﻔﺮ رو ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ
ﻪ ﭼﻨﺪﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻦ ﺎرن وﻟ ﻫﻨﻮزم ﻫﻤﻮن

اﮔﺮ ﻧﺖ ور درآﻣﺪ دارد ،ﭼﺮا داداش ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از  ٢ﺳﺎل
 ٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﺮض واﺳــﻪ ﺧــﻮدش درﺳــﺖ ــﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮض داداﺷﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻠ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﭘﻮل ﺟﻮر ﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻪ ﻧﺖ ور
ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻨﺪازه.

ﺧﺎﻧﻤ رو ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻋﻀﻮ ﺷﺒ ﻪ ﺑﺎزارﺎﺑ
ﺷﺪه .اﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻪ دوﻧﮓ ﺧﻮﻧﺸﻮ ﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺑﻮده
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﺮﺪه ﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻦ دﺪ ﻧﺖ ور
درآﻣﺪ دارد و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮان
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺨﺮد .اﻻن ﺑﺎ ﺧﺮﺪ اﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ زﻧﺪﮔﻴﺶ در ﻣﺮز
ﻧﺎﺑﻮدﻪ و ﺑﺎ  ﻓﺮزﻧﺪ داره ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻪ.

ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ ﻧﺖ ور را از ﺑﻴﻦ ﻣ ﺑﺮد

ﭘﻮل اوﻟﻮﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ!

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺎزارﺎب ﺷﺒ ﻪ ا ﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ ﻣ ﮔﻮﻢ ﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﻮﺗﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات
زــﺎد ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻴﺪﺗ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳ و
اﻧﮕﻴﺰﺷ در ﻣﻦ اﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮر ﻪ دﮕﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺎد ﻧﺖ ور ﻪ در اول ﺎر ﺟﺬب آن ﺷﺪم ،اوﻟﻮﺖ
ﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ...

ﻧﺖ ور ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ اﻧﺪازد

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﺮﺪه ﻪ ﺑﮕﻦ ﻧﺖ ور درآﻣﺪ دارد

اﺷ¢ﺎل از اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ¢ﻪ ا

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ آن دارم ﺑﻪ
اﻫﺪاﻓﻢ ﻣ رﺳﻢ .ﻣﻦ دارم ﺑﺎ ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﻣﺸ ﻞ
ﺧﻴﻠ ﻫﺎ را ﺣﻞ ﻣ ﻨﻢ .ﺧﻴﻠ ﻫﻢ ﺎرﻣﻮ دوﺳﺖ دارم و
ازاﻦ ﻪ دارم ﻣﺸ ﻞ آدﻣﻬﺎ را ﺣﻞ ﻣ ﻨﻢ ﺧﻴﻠ راﺿﻴﻢ
وﻋﺎﺷﻖ ﺎرﻣﻢ .ﺧﻴﻠ ﻫﺎ در اﻦ ﺎر ﻢ ﺎر ﻣ ﻨﻨﺪ
وﻓ ﺮ ﻣ ﻨﻨﺪ  ﺷﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد ﭘﻮﻟﺪارﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺷ ﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﻣﺸ ﻞ رو ازﺧﻮدﺷﻮن ﻧﻤ ﺑﻴﻨﻨﺪ از
ﺑﺎزارﺎﺑ ﻣ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

ﻣﻤﻨﻮن از اﻨ ﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﺴﺮم وﺑﺮادرش را ﺑﺎز ﺮدﺪ .اﻦ
دو ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﻫﺎ ﺎر ﻣ ﺮدﻧﺪ و ﺧﺮﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣ دادﻧﺪ.
اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ زاﻟﻮ از ﺧﻮﻧﺸﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
ﻪ دﺪﻧﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ورود ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﺷﻐﺎل ﭘﺮﺗﺸﻮن
ﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺮون .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﻨﻢ ﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻦ
ﺷﻐﻞ ﻧﺮوﻧﺪ .ﭼﻮن ﻗﻄﻌﺎ زﺎن ﻣ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

 ªﭘﻴﺎم ﻣﺘﻔﺎوت

در  ¢از ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻴﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﺧﺪاﻗﻮت ﭼﻨﺪوﻗﺘﻪ ﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﻘﻂ داره از ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﻨﻪ و ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺳﻤﺖ آدﻣﺎ
ﻣﻴﺮه ﺑﺮا ﺻﺤﺒﺖ ﺮدن ﻪ ﺗﻮ اﻦ ﺑﻴﺰﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻢ ﺎر ﺧﻮدﺷﻮن ﺷ ﺴﺖ ﺧﻮردن و دارن ﮔﺮدن اﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﻨﺪازن.
ﺣﺎﻻ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ از ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻦ ...دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﺰ،
ﻫﻤ ﺎرا ﺑﺎﻏﻴﺮﺗﻢ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺎور دارﻦ رو ﺻﻨﻌﺘﺘﻮن و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﺗﻮن ﻓﺎﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺮﻦ ﺑﺮا ﺷﻤﺎره ٠٩٠٣٣٣٣٧٠١٠
ارﺳﺎل ﻨﻴﻦ .اﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻃﺮﻖ ﺗﻠﮕﺮاﻣﻪ ..ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ «

درآﻣــﺪ اﺻﻠ ﺷﻮن رو از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺎر ﻓﻌﻠ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻴ ﻨﻦ و ﻋﻤﻼ ﻫﻴﭽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎوردن .ﻣﻦ ﺗﻮ دﻓﺘﺮ
ﭼﺎپ ﺎر ﻣ ﻨﻢ اﻦ ﻓﺎﻞ رو   آورد ﺗﺎ ﭘﺮﻨﺖ ﺑﮕﻴﺮه و
ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻮار اﺗﺎﻗﺶ ! اﻦ ﻋ ﺲ را   از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎ در ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﺑﺮا ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.

ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﺎﺑ ﺷﺒ ﻪ ا ﻧﻈﺮ ﺑﺪم .از ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﺎﺑ ﺧﻮﺑﻪ و ﭘﻮل ﻣﻴﺪه اﻣﺎ اﻣﺎن از
ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻦ ﺎر .ﺣﺮف ﻫﺎ ﻪ در ﻣﻮردت ﻣ ﮔﻮﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ
را ﺧﺮاب ﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم در 6ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ درآﻣﺪ ١٫٥
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﻢ و درآﻣﺪم از ﻟﻴﺪرم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ و اﻓﺮاد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ام ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻟﻴﺪرم ﺷﺪ .ﻣﻦ٢دﺳﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻢ
و ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ او  دﺳﺖ داﺷﺖ و ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘ
ﻧﻤ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻠ ﺷﺪ ﻪ ﻟﻴﺪر ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺣﺴﺎدت ﺮد و  دﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﻮدش ﺑﺮد .ﻼ  دﺳﺖ ﻣﻦ رﺨﺖ و درآﻣﺪم ﺧﻴﻠ
ﻢ ﺷﺪ .اﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻪ ﻣﻦ ﻧﺖ ور را ﺗﺮ ﻨﻢ .ﺑﻌﺪا
ﻓﻬﻤﻴﺪم اﻓﺮاد دﮕﺮ ﻪ زﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮدش اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺖ ور
ﺧﻮدشﺧﻮﺑﻪاﻣﺎاﻓﺮاد ﻪﺗﻮاﻦﺳﻴﺴﺘﻢ ﺎرﻣﻴ ﻨﻦاﻦ
ﺎررو ﭘﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺮدﻧﺪ .اﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ رو
درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﺴﺎب ﻨﻴﺪ.
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