
بررسي پديده شانديز



پونزي هاي طرح
مالي صورتهاي روي از شانديز پديده مختصر معرفي
پونزي هاي طرح و پديده شباهت( است كننده نگران پديده چرا(
گيري نتيجه و بندي جمع

فهرست



به جديد گذاران سرمايه منابع محل از شده ادعا هاي بازده آن در كه است متقلبانه گذاري سرمايه مدل يك پونزي طرح 
.شود مي پرداخت قديم گذاران سرمايه

كم بسيار ريسك با يا و باال بسيار بازده با هاي طرح در گذاري سرمايه وعده با گذاران سرمايه پونزي هاي طرح در معموال 
.شوند مي جذب

در اينكار با .شود مي تمركز قديم گذاران سرمايه به پرداخت جهت جديد وجوه آوري جمع بر پونزي هاي طرح اغلب در 
.رسد مي نظر به مشروع عمل يك طرح، ظاهر واقع

صورت هاي گذاري سرمايه با متناسب مشروع درآمد نبود دليل به مدتي از بعد كه است اين طرحها اين شدن ورشكست دليل 
برند مي هجوم طرح در خود سهام فروش براي گذاران سرمايه منابع، جذب دادن ادامه شدن سخت و گرفته

طرح هاي پونزي



كم ريسك همراه به باال بازده
بازار كلي شرايط به توجه بدون مداوم قيمت افزايش و بازدهي
بورس هاي سازمان نزد نشده ثبت هاي گذاري سرمايه
پيچيده يا محرمانه هاي استراتژي
كالمي هاي وعده و تبليغات حياتي نقش

نشانه هاي طرح هاي پونزي



اين و كرد اندازي راه را پونزي طرحي امريكا بوستون در 1920 سال در پونزي چارلز 
.شوند مي شناخته او نام به ها طرح

راه را پونزي طرحي پرتغال در برانكا دونا نام به شخصي 1984 تا 1970 سالهاي بين 
 اين .داد خواهد سهامداران به سود درصد 10 ماهانه كرد مي ادعا كه كرد اندازي
 نهايت در اما كند مي فعاليت فقرا به كمك براي كرد ادعا شدن دستگير از پس شخص
.است كرده برداري كاله دالر ميليون 120 شد مشخص

و ديويد شركت دامينلي ديويد نام به شخصي كاليفرنيا ديگو سن در 1980 دهه در 
 شركت اين .نمود اندازي راه كرد مي فعاليت كاال و ارز مبادله زمينه در كه كه را شركا
 120 توانست تنها و كرد آوري جمع دالر ميليون 200 خود پونزي طرح در مجموع در

 پرونده اين در نيز كاليفرنيا ساحلي شهرهاي از يكي شهردار .گرداند باز را دالر ميليون
.است داشته همدستي شركت اين با

طرح هاي پونزي تاريخ



مشهور پونزي MMM 5 از بيش 90 دهه در كه است جهان و روسيه هاي پونزي بزرگترين از يكي روسيه در  
.بدهند دست از را خود ثروت از دالر ميليارد 10 حدود مردم شد باعث و نمود درگير را روسيه در نفر ميليون

سرمايه نصيب بازدهي درصد هزار ساالنه داد وعده بود شده تاسيس ماورودي سرگئي توسط كه شركت اين  
  840 تورم 1993 سال در مثال بود رقمي سه سالها آن در روسيه تورم داشت توجه بايد البته .كرد خواهد گذاران
.داشت درصدي

شدند فعال روسيه در پونزي شركتهاي از موجي شركت، اين موفقيت با ابتدا در.
شركت روسيه پليس 1994 سال در MMM موسس ماورودي سرگئي و كردند توقيف مالياتي فرار دليل به را  

.كردند دستگير نيز را شركت
باور بلكه داده فريب را آنها ماورودي سرگئي كه نداشتند باور تنها نه شركت اين خوردگان فريب و قربانيان  

  با ماورودي كه اينجاست جالب و بدهد پس را مردم پول نتواند او شده باعث وي كردن دستگير با دولت داشتند
.شد انتخاب نيز روسيه دوماي مجلس نماينده عنوان به خوردگان فريب همين حمايت

شد روسيه قوانين از بسياري اصالح باعث او پرونده و شد شناخته گناهكار نهايت در ماورودي.

پونزي معروف روسيه–تاريخ طرح هاي پونزي 



بررسي شركت پديده شانديز از روي صورتهاي مالي



  تمايز اين كه صورتي در .شد قايل تمايز شركت دو بين بايد شانديز پديده شركت بررسي براي
:شد خواهد روشن حقايق از بسياري شود قائل

)عام سهامي(شانديز پديده گردشگري صنعت المللي بين توسعه شركت1.
)خاص سهامي( شانديز پديده ساختمان و ابنيه شركت2.

 شود، مي فروخته مردم به شانديز پديده سهام عنوان تحت كه چيزي ظاهري، تبليغات خالف بر
  عموم و مردم به است عام سهامي كه اول شركت .است شانديز پديده و ابنيه خاص سهامي شركت
.شود نمي فروخته

  اختصار به را دوم شركت و پديده المللي بين شركت اختصار به را اول شركت مجموعه اين در
.ناميم مي پديده ساختمان و ابنيه شركت

بررسي شركت پديده



 پديده گردشگري صنعت المللي بين توسعه شركت بررسي به گذرا صورت به ابتدا در
.پردازيم مي شانديز

سرمايه شركت نام تحت و 22829 شماره به 1383 سال ماه اسفند در شركت اين 
.شد ثبت ريال ميليون 6 سرمايه با سهام كاوشگران گذاري

تغيير شانديز پديده گردشگري صنعت المللي بين توسعه به شركت نام 1387 سال در 
.يافت

ريال ميليون 521544 به ريال ميليون 6 از مرحله يك در شركت سرمايه 1388 سال در  
.يافت افزايش شده حال مطالبات محل از )تومان ميليارد 52 حدودا(
ارائه شانديز پديده گروه فعاليتهاي مورد در بيشتري اطالعات بعد صفحات جداول در 

.است شده

بررسي شركت پديده



سهامداران شركت بين المللي پديده شانديز



اعضاي هيئت مديره شركت بين المللي پديده



سرمايه گذاري هاي شركت بين المللي پديده



شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز



پروژه هاي شركت ابنيه و ساختمان پديده



پروژه هاي شركت ابنيه و ساختمان پديده



شركت پديده پارسيان توس



شركت بين المللي پديده شانديز كيش



89 سال در تومان ميليارد 14 سرمايه با كه كيش پديده المللي بين شركت  
  و ابنيه شركت به تومان ميليارد 450 مبلغ به 1392 سال در بود شده تاسيس

.شد فروخته شانديز پديده ساختمان
واگذاري توماني ميليارد 435 سود كه است يادآوري به الزم مورد اين در 

  شركت يعني فروشنده شركت زيرا رود نمي عادي مردم جيب به كيش پديده
  شركت اتفاقا .است شركا و پهلوان خانواده به متعلق شانديز پديده المللي بين

 درصد 15 كه است شركتي همان شانديز پديده ساختمان و ابنيه يعني خريدار
  .است شده فروخته مردم به آن سهام

بررسي شركت پديده



شباهت پديده شانديز با طرح هاي پونزي

چرا پديده نگران كننده است؟



 برخي به رابطه اين در .است كم ريسك و باال بازدهي پونزي هاي طرح هاي نشانه از يكي
  سايت در كه شركت سهام فروش جهت تبليغات

/ir.shandizstocks.//www:http تبليغات اين از مورد سه .كنيد توجه است آمده 
:است آمده زير در
اينكه به توجه با و نماييد مي سهام خريد به اقدام  تنها شما شانديز پديده سهام خريد در 

 خوب هاي سهام از يكي و دارد كمتري ريسك است داشته رشد تنها حال به تا پديده
.است بوده گذاري سرمايه براي

است داشته سود درصد 120 از بيش 1391 سال در شانديز پديده سهام.
حساب يك در را تان سرمايه شما كه اين مانند شانديز پديده سهام در گذاري سرمايه 

.ايد كرده گذاري سرمايه بانكي مدت كوتاه

بازدهي باال به همراه ريسك كم



طرح ويژگيهاي از يكي بازار كلي شرايط به توجه بدون مداوم قيمت افزايش و بازدهي 
.است پونزي هاي

زيادي هاي نشيب و فراز گذشته سال 5 در كشور شرايط مستحضريد كه همانطور 
 كه شرايطي در .ايم بوده نيز كشور اقتصاد ركود شاهد مقاطعي در حتي .است داشته
 را ... و مسكن بازار بورس، بازار جمله از مختلف بازارهاي در قيمتها سقوط و ركود
  سال از درصدي 3100 انگيز اعجاب رشد با شانديز پديده شركت سهام ايم بوده شاهد

 ساختمان و ابنيه شركت سهام مجموع ارزش كه طوري به است بوده مواجه كنون تا 90
.است رسيده تومان ميليارد هزار 13 از بيش به شانديز پديده

است بعد صفحه جدول شرح به شركت سايت از نقل به شركت سهام قيمت نمودار. 
.دارد قيمت تومان 8500 سهم هر اكنون هم

بازدهي و افزايش قيمت مداوم



بازدهي و افزايش قيمت مداوم



نزد نشده ثبت هاي گذاري سرمايه پونزي هاي طرح ويژگيهاي از ديگر يكي  
.است بورس هاي سازمان

سهام كه شركت همان شانديز، پديده ساختمان و ابنيه شركت كه است جالب 
  خاص سهامي نوع از شود مي فروخته كشور سراسر در ايران مردم عموم به آن

.است
به بورس سازمان نزد شركتها ثبت مورد در كشور حقوقي قوانين بررسي با  

  ثبت از فرار براي شركت اين بودن خاص سهامي نمود اثبات توان مي راحتي
.است بورس سازمان نزد شركت

سرمايه گذاري هاي ثبت نشده نزد سازمان هاي بورس



 بر .دارد وجود سهام معامله و بورس سازمان نزد ثبت مورد در زير قانون دو عام سهامي شركتهاي مورد در 
 سهام معامالت حق ريال ميليارد 50 باالي سرمايه با عام سهامي شركتهاي آمده ادامه در كه قانوني دو اساس
 زير شرح به شده ياد قانون دو .ندارند )فرابورس و بورس( مجوز داراي بازارهاي از غير بازاري در را خود

:هستند

 و بورسها در فقط سازمان در شده ثبت بهادار اوراق معامالت  توسعه، پنجم برنامه قانون 99 ماده ب بند طبق بر1.
 حسب آنها از يك هر معامالتي مقررات رعايت با و )فرابورس منظور( مجوز داراي بورس از خارج بازارهاي

.است اعتبار فاقد فوق ترتيبات رعايت بدون مذكور بهادار اوراق معامله و بوده پذير امكان مورد

 اعالم را سازمان نزد ثبت از معاف اوراق ايران اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون 27 ماده طرفي از2.
 كمتر ريال ميليارد 50 از آنها سهام صاحبان حقوق كه شركتهايي آن، اصالحيه آخرين طبق كه است نموده
 50 باالي آنها سهام صاحبان حقوق كه شركتهايي ديگر عبارت به (.هستند معاف سازمان نزد ثبت از باشد

)هستند سازمان نزد ثبت به ملزم است ريال ميليارد

سرمايه گذاري هاي ثبت نشده نزد سازمان هاي بورس



پديده ساختمان و ابنيه شركت شود مي ادعا قبل صفحه قوانين به توجه با  
  و سازمان نزد ثبت مشمول تا است شده ثبت خاص سهامي دليل اين به شانديز
  و عرضه مكانيزم بدون بتوانند راحتي به مديران و نشود بورس در گذاري قيمت
.كنند تعيين را سهم قيمت دلخواه به و تقاضا

وسيع حجم اين با شانديز پديده ساختمان و ابنيه شركت سهام فروش البته  
  در .شده ثبت خاص سهامي شركت زيرا است تجارت قانون از تخلف تبليغات
.است شده پرداخته موضوع اين به ادامه

سرمايه گذاري هاي ثبت نشده نزد سازمان هاي بورس



استراتژي و معامالت وجود پونزي هاي طرح از اعم مالي رسوايي نوع هر ويژگيهاي از يكي 
.است گروهي درون و پيچيده هاي

گويا شد تاكيد آنها تفكيك لزوم بر بحث ابتداي در كه شركتي دو سود مقايسه زمينه اين در  
.بود خواهد

تماما عام ظاهر خالف بر شركت اين :)عام سهامي( پديده گردشگري توسعه المللي بين شركت 
 در شركت اين .ندارند سهم شركت اين در مردم عموم و بوده شركا و پهلوان خانواده به متعلق
.است داشته سود تومان ميليارد 680 از بيش 92 سال

كه است شركتي همان شركت اين : )خاص سهامي( شانديز پديده ساختمان و ابنيه شركت 
  تومان ميليارد هزار 13 بر بالغ آن سهام مجموع ارزش و شود مي فروخته تبليغات با آن سهام
 مدد به نيز سود همين البته .است داشته سود تومان ميليارد 46 تنها 92 سال در شركت اين .است
  ميليارد 186 اين اگر .است يافته تحقق ها پروژه به مالي هزينه تومان ميليارد 186 كردن منظور
.ساخت مي زيان شركت نميشد منظور ها پروژه شده تمام بهاي به تومان

استراتژي هاي محرمانه يا پيچيده



توسعه المللي بين شركت توماني ميليارد 680 سود تمام شد آور ياد بايد 
  شده تامين گروهي درون پيچيده معامالت محل از شانديز پديده گردشگري

.است
سهام فروش بابت توماني، ميليارد 680 سود از تومان ميليارد 295 حدود در 

  .است شده تامين مردم به )خاص سهامي(شانديز پديده ساختمان و ابنيه شركت
  مي خارج مردم جيب از واقع در و رود نمي مردم جيب به سود اين كنيد توجه
.رود مي شانديز پديده گردشگري المللي بين شركت جيب به و شود

ميليارد 435 حدود در شانديز پديده گردشگري المللي بين شركت سود مابقي 
 معامله، اين در .است شده تامين گروهي درون معامله يك طريق از نيز تومان

  بود شده تاسيس تومان ميليارد 14 سرمايه با 89 سال در كه كيش پديده شركت
  پديده ساختمان و ابنيه شركت به تومان ميليارد 450 قيمت به 92 سال در

.شد واگذار

استراتژي هاي محرمانه يا پيچيده



شركت بين المللي  92صورت مالي  19يادداشت 
پديده



مي راحتي به .هاست طرح اين پيشبرد در تبليغات نقش پونزي هاي طرح هاي نشانه از ديگر يكي 
.داد نشان را شانديز پديده شركت فعالياتهاي در تبليغات حياتي نقش توان

مي چنين خاص سهامي شركتهاي مورد در تجارت قانون 21 ماده در  
:خوانيم

 اوراق دربورس يافروش نويسي پذيره خودرابراي سهام توانند نمي خاص سهامي شركتهاي«   
  سهام فروش براي تبليغاتي اقدام وياهرنوع واطالعيه آگهي انتشار نمايندويابه بانكهاعرضه بهادارياتوسط
  قانون دراين كه بنحوي عام سهامي شركتهاي به مربوط ازمقررات مگراينكه كنند خودمبادرت
»نمايند تبعيت مذكوراست

فروش دفاتر و فراوان تبليغات با شانديز پديده ساختمان و ابنيه شركت سهام اما قانوني، منع وجود با  
  كه دارد اين از نشان قانون منع وجود با تبليغات حجم اين .شود مي انجام كشور سراسر در گسترده
.است وابسته تبليغات به حد چه تا شانديز پديده حيات

  

نقش حياتي تبليغات و وعده هاي كالمي



 هستند، استناد قابل كمتر شوند نمي مكتوب جايي اينكه دليل به كالمي هاي وعده متاسفانه
 مسئوالن كه را كالمي غريب و عجيب هاي وعده انبوه حجم توان نمي متن اين در لذا

  سايت از كه زير هاي قول نقل اما آورد دهند مي مردم به شركت
/ir/chart.shandizstocks.//www:http گوياي حدي تا است شده آورده 

.هست ماجرا
پيش شانديز پديده بزرگ هاي پروژه شدن اجرايي و شانديز پديده گسترده تبليغات با 

.نمايد مي پيدا افزايش روز به روز سهام سود بيني
است بوده درصد 120 از بيش رشدي داراي 1391 سال در شانديز پديده سهام.
مربعي متر هزار صد چند پروژه اجراي و تبليغات آغاز با شده انجام هاي بيني پيش طبق 

  تر بيش قبل سال از شانديز پديده سهام رشد ميزان 1392 سال در كيش شهر در پديده
.گردد

نقش حياتي تبليغات و وعده هاي كالمي



جمع بندي و نتيجه گيري



شد معرفي اختصار به پونزي هاي طرح ابتدا در مجموعه اين در
شد معرفي شانديز پديده فعاليتهاي مجموعه آن از پس.
شد پرداخته پونزي هاي طرح و شانديز پديده هاي ويژگي مقايسه به سپس

جمع بندي و نتيجه گيري



نحوه فراوان بسيار شباهت به توجه با كه است اين بر مجموعه اين كنندگان تهيه اعتقاد 
 در و باشند موضوع اين نگران بايد مسئوالن پونزي، هاي طرح با پديده سهام فروش
.بردارند گام موضوع ابعاد شدن شفاف جهت

حال در مردم دست در سهام ارزش شود توجه كه شود مي بيشتر وقتي ها نگراني 
 با رابطه در ادعاها شود مشخص اگر .است تومان ميليارد هزار 3 به نزديك حاضر
 مردم زيانهاي و شركت اين شدن ورشكست دارد، صحت شانديز پديده بودن پونزي
.شود كشور حتي يا و استان سطح در بحران يك به منجر تواند مي

تعداد و بيشتر پديده سهام ارزش گذرد مي كه روز هر كه داشت توجه بايد همچنين 
 بحران دامنه ناگوار، اتفاقات وقوع صورت در و شود مي بيشتر نيز مردم دست در سهام

.شود مي بيشتر و بيشتر روز هر گذشت با

جمع بندي و نتيجه گيري



مجموعه پيشنهادات
قالب در و شكل اين به شانديز پديده سهام فروش كه است اين پيشنهاد اولين  

  اين كه چرا شود متوقف شانديز پديده ساختمان و ابنيه خاص سهامي شركت
.است تجارت قانون خالف اساسا موضوع

براي شركتي هر پس اين از تا شود تصويب قانوني كه است اين دوم پيشنهاد  
  ثبت از پس تنها و شود عام سهامي همه از اول مردم، عموم به خود سهام فروش

  مكانيزم اساس بر و )فرابورس يا بورس( شفاف بازار يك در بورس سازمان نزد
.شود گذاري قيمت تقاضا و عرضه

جمع بندي و نتيجه گيري


