دانستنیها
تقلب

 9+1رسوایی مالی بزرگ هزارهی سوم

که دنیای حسابداری را لرزاندند
رسواییهای بزرگ مالی رویدادهایی تاریخی هستند که میتوانند تاریخساز هم باشند .هر چند وقوع این رویدادها همواره ناگوارند ولی در صورت بهرهبرداری شایسته از
فرصت بهدســتآمده (در اثر برانگیخته شدن افکار عمومی جامعه) میتوانند شتاب انجام اصالحات را دوچندان کنند .تصویب قانون اوراق بهادار ( )1933در آمریکا پس
از فروپاشــی بزرگ بورس اوراق بهادار نیویورک در  ،1929تصویب قانون موسوم به ساربنز-آکسلی ( )2002در آمریکا پس از رسواییهای زنجیرهای شرکتهای سهامی در
آغاز هزارهی سوم ،و حتی ابالغ قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ( 3دی  )1390در ایران تنها چند ماه پس از فاش شدن بزرگترین تقلب مالی تاریخ کشور
را میتوان نمونههایی از این اقدامات اصالحی ضربتی دانست .از این رو ،نوشتن و گفتن از این تقلبهای هنگفت تاریخ سیاهنمایی نیست ،بلکه گامی در راه مبارزه با آنها
و کمک به توســعهی پایدار اقتصادی است .امیدواریم نهادهای ناظر و قانونگذار و جوامع حرفهای نیز با بهرهگیری شایسته از این فرصت تاریخی بینظیر نسبت به اصالح
قوانین ،ضوابط ،و روشهای ناکارآمد و تدوین قوانین و ضوابط نوین اقدام کنند .در این نوشته ،به  9رسوایی مالی بزرگ بینالمللی و بزرگترین تقلب مالی برمالشدهی تاریخ
ایران میپردازیم.

ترجمه و تألیف :محسن قاسمی

انران ()2001

صنعت :انرژی

نماد سهام در بورس سهام نیویورکENE :
یکی از  500شرکت شاخص  S&Pتا  29نوامبر 2001

حسابرس :آرتور اندرسن

بنیانگذاری ،1985 :نبراسکا ،آمریکا

بنیانگذار :کنت لی

دفتر مرکزی :هیوستون ،تگزاس ،آمریکا

اعالم ورشکستگی 2 :دسامبر 2001

درآمد آخرین سال ( 101 :)2000میلیارد دالر

تعداد کارکنان :نزدیک به 000ر 22نفر

تارنماwww.enron.com :

این شــرکت پیش از رســوایی و ورشکســتگی
در  2001یکــی از غولهای انــرژی آمریکا و جهان
بود .مجلهی فورچون ،شــش ســال پیاپــی انران را
حسابدار/فروردین1391

"مبتکرتریــن شــرکت آمریکا" نامیده بــود .درآمد
آخرین سال مالی این شــرکت مبلغ افسانهای 101
میلیارد دالر را نشــان میداد! ولی در پایان ،2001
برمال شــد وضعیت مالی گزارششــدهی شــرکت
در واقع با تقلبهای حســابداری برنامهریزیشــده،
ابتکاری ،و ســامانهمندی حفظ شــده است .پس از
آن ،همواره از انران بهعنوان نماد تقلب حســابداری
شرکتی یاد میشود .در پی این رسوایی مالی مفتضح
تاریخی ،انران وادار به اعالم ورشکســتگی شد که تا
آن تاریــخ بزرگترین ورشکســتگی تاریخ آمریکا به
شمار میرفت و قیمت هر سهم آن از  90دالر به زیر
یک دالر کاهش یافت! البته بعدها اعالم ورشکستگی
وردکام در  2002و لیمن برادرز در  2008این رکورد
تاریخی را شکستند.
ماجــرای این تقلب که در واقــع یک ابردفترپزی
هنگفت به شــمار میرود از این قرار بود که بیشتر
درآمدها و سودهای گزارششدهی انران در نتیجهی
معامله با واحدهای تجاری خاصمنظورهی زیر کنترل
این شرکت بود .یعنی ،بسیاری از بدهیها و زیانهای
انران در صورتهای مالی خودش گزارش نمیشدند.
این واحدهــا عمدتا شــرکتهای برونمرزی بودند.
از این رو ،مدیران انران با خیالی آســوده بســیاری
از ایــن تقلبهــا را از راه بازی با ارزهــای گوناگون
انجام میدادند و در هر دورهی مالی سودهای واهی

بیشتری را گزارش میکردند تا قیمت سهام شرکت
را روی نمودارهای والاستریت به پرواز درآورند.
در اوت  ،2000قیمت ســهام شرکت به باالترین
مبلغ خود رســید و  90دالر برای هر سهم را تجربه
کرد .همیــن جا بود که شــماری از اعضای اجرایی
هیات مدیره که از پوشــالی بودن سودهای شرکت
آگاه بودند بهطور پنهانی شــروع به فروختن ســهام
خود در باالتریــن قیمتها کردند و در همان هنگام
بیشرمانه مردم و سرمایهگذاران را تشویق به خرید
سهام شرکت میکردند و افزایش قیمت هر سهم به
 130و  140دالر را نویــد میدادند! ولی پس از این
که مدیران شــرکت سهام خود را آب کردند ،سقوط
شدید قیمت ســهام آغاز شد .کنت لی -بنیانگذار،
رئیــس هیات مدیره ،و مدیرعامــل انران -همچنان
تالش میکرد اوضــاع را آرام کند .وی در اعالمیهها
و مصاحبههای خــود ســرمایهگذاران را به آرامش
فرامیخواند و همواره میگفت ما در مســیر درست
گام برمیداریم!! ولی فاجعه آغاز شده بود و بازگشتی
در کار نبود.
همانگونه که انتظار میرفت این رسوایی تنها نام
انران را لکهدار نکرد ،بلکه موجی از انتقادهای بسیار
جدی را به ســوی حرفهی حسابداری و حسابرسی
روانه کرد .یکــی از بزرگترین قربانیان این انتقادها
و پیگردهــای قانونی ،آرتور اندرســن ،ابرســازمان
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کنت لــی ( 15آوریل
 5 -1942جوالی )2006
طی هفده سال (از 1985
تــا  ،)2002بــه جز چند
مــاه در  2000که جفری
اسکیلینگ مدیرعامل بود،
همزمان ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی انران را بر
عهده داشت .وی به دلیل نقشی اصلی که در رسوایی
انران داشــت به  45ســال زندان محکوم شد ولی در
 2006در  64سالگی درگذشت.

حسابداری و حسابرسی و یکی از پنج غول حسابداری
آن سالها (در کنار پرایسواترهاوسکوپرز ،دیلویت،
کیپیامجی ،و ارنســت اند یانگ) بود که در کمال
ناباوری با 000ر 85کارمند و بیش از  9میلیارد دالر
درآمد (در  )2002ورشکست شد و به تاریخ پیوست.

تایکو اینترنشنال ()2002

صنعت :چندرشتهای ،در سه شاخهی اصلی:
 .1خدمات و محصوالت امنیتی الکترونیکی،
 .2محصوالت آتشنشانی ،و
 .3کنترل جریان.

نماد سهام در بورس سهام نیویورکTYC :
یکی از  500شرکت شاخص S&P

حسابرس :پرایسواترهاوسکوپرز
بنیانگذاری ،1962 :سوئیس
بنیانگذار :آرتور جی گنجوا

دفتر مرکزی :شافهاوسن ،سوئیس؛ و نیوجرسی ،آمریکا

درآمد آخرین سال ( 17/35 :)2011میلیارد دالر

تعداد کارکنان :نزدیک به 000ر 106نفر

تارنماwww.tyco.com :

در ســال مالی  2002با این کــه تایکو درآمدی
نزدیک به  35میلیارد دالر بهدســت آورده بود ولی
به دلیل تحمل زیانهای گوناگون سرانجام زیانی به
مبلغ  7میلیارد دالر اعالم کرد و قیمت سهاماش به
شــدت کاهش یافت ،شــرکت در آن سال افزون بر
این نابهســامان مالی ،با یک رسوایی بزرگ مالی نیز
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آدلفیا ()2002

صنعت :ارتباطات (تلویزیون کابلی ،اینترنت ،و تلفن راه دور)

دنیس کوزلوسکی ،مدیرعامل پیشین تایکو ،که به
اتهام چپاول شرکت برای منافع شخصی محکوم شد.

روبــرو شد که مدیرعامل آن ،دنیس کوزالوسکـــی،
و گــروه مدیریت ارشـــــد متهمان اصلـــــی آن
بــودند.
کوزالوسکی و مدیرمالی شرکت ،مارک اچ سوارتز،
به دزدی بیش از  150میلیون دالر از شــرکت متهم
شدند .البته طی برگزاری دادگاه ،این دو مدعی شدند
هیات مدیرهی شــرکت این مبلغ را به عنوان پاداش
به آنان پرداخته اســت .در پی این رســوایی بزرگ،
کوزالوسکی اســتعفا داد و مدیرعامل پیشین تایکو،
جان اف فورت ،موقتا عهدهدار مقام مدیرعاملی شد.
در  17ژوئن  ،2002تایکو علیه مارک اچ ســوارتز ،و
فرانک ای ولش ،عضو هیات مدیرهی شرکت ،اقامهی
دعوی کرد .بعدتر نیز در زمان مدیرعاملی ادوارد دی
برین ،شــرکت یک بازرسی دومرحلهای را در ارتباط
با اقدامات کوزالوســکی انجــام داد که در نتیجهی
آن ســرانجام در  6سپتامبر و  12دسامبر  2002دو
شــکایت جداگانه علیه دنیس کوزالوسکی و مارک
اچ ســوارتز به دادگاه تسلیم شد .در رسیدگی به این

شکایتها بسیاری از مدیران و کارکنان تایکــــــو
نیز از سوی دادگـــاه مورد پیگرد قضـــــــایی قرار
گرفتند.
حرفهایهای پیشگیری از تقلب و وکال برای این
که نشان دهند چگونه مدیران و اعضای اجرایی هیأت
مدیره هنگام ارتکاب تقلب بیشتر از زیردستانشان
برای شــرکت زیان به بار میآورند ،اغلب به مهمانی
جشــن تولد  2میلیــون دالری کوزالوســکی برای
چهلسالگی همســرش اشــاره میکنند .با این که
تایکو تنها نیمی از هزینهی این جشــن را پرداخت
کــرده بود ،و وکالی کوزالوســکی در دفاعیات خود
در دادگاه مدارک ارائه کردند که این هزینهها قانونی
اســت زیــرا آن مهمانی همچون یــک "گردهمآیی
اداری" بوده است ،ولی قاضی دادگـاه قانع نشـده بود.

نماد سهام در بورس سهام نزدکADELQ :
حسابرس :دیلویت اند تاش

بنیانگذاری ،1952 :آمریکا
بنیانگذار :جان رایگس

دفتر مرکزی :کلورادو ،آمریکا

اعالم ورشکستگی 31 :جوالی 2006

درآمد آخرین سال ( 3/61 :)2003میلیارد دالر

در  1952آدلفیــا به عنوان یک تلویزیون کابلی در
پنسیلوانیای آمریکا راهاندازی شد و پس از آن خدمات
اینترنتــی و تلفن راه دور را نیز بــه خدمات خود افزود.
این شــرکت هنگامی که در  ،2002به دلیل فساد مالی
وادار به اعالم ورشکستگی شد ،پنجمین شرکت تلوزیون
کابلــی بزرگ آمریکا بــود .آن هنگام ،خســارت مالی
اعتباردهندگان آدلفیا مبلغی نزدیک به  150میلیون دالر
برآورد شده بود.
در این رســوایی مالی پنج تن از مقامات شــرکت
از ســوی دادگاه تحــت پیگرد قضایی قــرار گرفتند
که ســرانجام دو نفر از آنان به نامهــای جان رایگس
(بنیانگذار شرکت) و تیموتی رایگس (پسر بزرگ جان)
محکوم شدند .جان و تیموتی رایگس دوران محکومیت
زندان خود را از  13اوت  2007آغاز کردند .جان به 15
سال و تیموتی به  20سال زندان محکوم شدند.
مقامات فدرال ثابت کردند جان و تیموتی رایگس
با اســتفاده از ســامانههای پیچیدهی مدیریت نقد،
منابع مالی شــرکت را بین شــرکتهای خانوادگی
گوناگون وابســته به خود توزیع کردهاند و از این راه
بر دزدی  100میلیون دالری به نفع خود ســرپوش
گذاشتهاند .آن هنگام ،نیویورک تایمز یادآور شد این
تقلب به طور قابل مالحظهای با دیگر رســواییهای
حســابداری همچون انران و وردکام تفاوت دارد .به
گفتهی تحلیلگر این روزنامــه ،یکی از ویژگیهای
متمایــز ایــن تقلب نســبت بــه دیگــر تقلبهای
والاســتریت این بــود که رایگسها ســهام خود را
نفروخته بودند .یعنی ،به نظر میرسد رایگسها تنها
میخواســتند پیش از بازگردانــدن پولهای دزدی

حسابدار /فروردین 1391

شــواهد مربوط به آن را پنهان کننــد .البته ،بدیهی
است این کار خالف قانون بود.
تیموتــی رایگس،
پسر بنیانگذار آدلفیا
و از مدیران ارشد این
شــرکت که بــه جرم
تقلــب به  20ســال
زندان محکوم شد
جــان رایگــس،
بنیانگــذار آدلفیا که
به جــرم تقلب به 15
ســال زندان محکوم
شد

پس از ورشکستگی آدلفیا ،کسبوکار تلفن راه دور این
شرکت با 000ر 110مشترک در  27ایالت آمریکا به مبلغ
 1.2میلیون دالر به شرکت تلفن پایونیر فروخته شد؛ و
در  31جوالی  2006بیشتر داراییهای درآمدزای آدلفیا
در ازای واگذاری سهام به سهامداران آن از سوی شرکت
تلویزیون کابلی تایم وارنر تحصیل و آدلفیا بهطور کامل از
صحنهی کسبوکار آمریکا ناپدید شد .البته ،این شرکت
هماکنــون با  275نفر کارمند وجود دارد و تنها کارهای
مربوط به تصفیهی شرکت را پیگیری میکند.

پریگرین سیستمز ()2002

کیفرخواست نتیجهی بازرســیهای انجامشده از سوی
ادارهی بازرســی فدرال ( )FBIو کمیسیون اوراق بهادار
و بورس آمریکا بود.
در  ،2003کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا این
شرکت را به اتهام تقلب مالی هنگفت با هدف بیشنمایی
درآمدها و باد کردن قیمت ســهام جریمــه کرده بود.
پریگرین سیستمز ،بدون تایید یا رد این اتهام ،پرداخت
ایــن جریمه را پذیرفته بود .در  2002نیز این شــرکت
علیه حسابرس خود ،موسسهی آرتور اندرسن ،به دلیل
خسارت  1میلیون دالری حسابرسی نادرست که منجر به
 250میلیون دالر بیشنمایی درآمد شرکت در سالهای
مالی  2000-2002شده بود اقامهی دعوی کرد.
در  ،2008مدیرعامل پیشــین شرکت ،استفن پارکر
گاردنــر ،به اتهام نقش مجرمانهای که در تقلب منجر به
ورشکستگی شرکت داشــت به  8سال و یک ماه زندان
محکوم شد .ولی رئیس پیشین هیات مدیرهی شرکت،
جان موریس ،با این که طی دورهی وقوع این تقلب بیش
از  800میلیون دالر سهام خود در شرکت را فروخته بود
به دلیل نبود شواهد کافی از سوی دادگاه تبرئه شد.
پریگریــن سیســتمز در  23ســپتامبر  2002پس
از اخراج نزدیک به 400ر 1نفــر از کارکنان خود اعالم
ورشکســتگی کرد که منجر به از دست رفتن بیش از 4
میلیارد دالر از حقوق سهامداران آن شد .البته این شرکت
پس از تجدید سازمان در اوت  2003از شمول فصل 11
(مقررات ورشکستگی آمریکا) بیرون آمد.

وردکام ()2002
صنعت :نرمافزار رایانهای

نماد سهام در بورس سهام نیویورکPRGN :
حسابرس :کیپیامجی

بنیانگذاری ،1981 :آمریکا

بنیانگذاران و نخستین کارکنان :کریس کول،

صنعت :مخابرات

نماد ســهام در بورس ســهام نزدک (پیش از
ورشکستگی)WCOM :

گری استوری ،اد بک ،کوین کیس ،و ریچارد دایدریش

نماد ســهام در بورس ســهام نــزدک (پس از

اعالم ورشکستگی 23 :سپتامبر 2002

حسابرس :آرتور اندرسن

دفتر مرکزی :کالیفرنیا ،آمریکا

در  2004وقتی کیفرخواست تهیهشده علیه  8نفر از
اعضای اجرایی هیات مدیرهی پیشین ،یکی از حسابرسان
مستقل پیشین ،و دو نفر از شرکای تجاری برونسازمانی
پیریگرین سیستمز به اتهام دسیسهچینی برای ارتکاب
تقلب اوراق بهادار چندمیلیون دالری منتشر شد ،فعاالن
بــورس اوراق بهادار نیویورک در بهت فــرو رفتند .این
حسابدار/فروردین1391

ورشکستگی)MCIP :

بنیانگذاری ،1983 :میسیسیپی ،آمریکا

بنیانگذار :برنارد اببرز

اعالم ورشکستگی 21 :جوالی 2002

تعداد کارکنان :نزدیک به 000ر 17نفر

در  1983این شــرکت با نــام الدیدیاس و با

تمرکز بــر ارائهی خدمــات مخابراتــی راه دور در
میسیســیپی آمریــکا راهانــدازی و در  1989با
برنارد ابرز (زادهی  27اوت ،1941
کانادا) یکــی از بنیانگــذاران،
سهامداران ،و مدیرعامل پیشین
وردکام کــه به دلیــل تقلب به
 25ســال زندان محکوم شــد.
وی مدرک کارشناسی فیزیک و
دکترای افتخاری حقوق از کالج
میسیسیپی دارد.

سینتیا کوپر (کارشناس ارشد
حسابداری ،حسابدار رسمی،
حسابرس رسمی سامانههای
اطالعــات ،و بازرس رســمی
تقلــب) حســابرس داخلی
وردکام که تقلب این شرکت
را افشا کرد.

ادونتیج کامپانیز ادغام شد .در  1995نام شرکت به
الدیدیاسوردکام و پــس از آن بهوردکام تغییر
کرد .در دههی  1990این شرکت پس از چند ادغام
به سرعت بزرگ شد و سهم مناسبی از بازار مخابرات
آمریکا را بــه خود اختصاص داد .ادغام انجامشــده
در  10نوامبــر  1997بیــن وردکام و امســیآی
کامیونیکیشــن به مبلغ  37میلیارد دالر بزرگترین
ادغام تاریخ آمریکا تا آن تاریخ بود.
برنــارد ابــرز ،مدیرعامــل شــرکت ،کــه بخش
قابلتوجهی از سهام شرکت را داشت در اثر افزایش
قیمت سهام به ثروتی افسانهای دست یافته بود .ولی
در  2000که صنعت مخابرات با رکودی غیرمنتظره
روبرو شــد و وزارت دادگســتری آمریکا نیز با طرح
ادغام وردکام و اســپیریت مخالفت کرد قیمت سهام
وردکام کاهش چشــمگیری پیدا کرد .ابرز که برای
تامیــن مالی کســبوکار اقتصادی دیگرش ســهام
خــود در وردکام را نزد بانکها وثیقه گذاشــته بود،
پس از کاهش قیمت این ســهام از سوی بانکهای
وامدهنده زیر فشــار بود که حاشــیهی ایمنی مورد
نظــر آنها را افزایش دهــد .از این رو ،برنارد ابرز در
 2001هیات مدیرهی وردکام را متقاعد کرد تا به او
وام شرکتی بدهند و به مبلغی بیش از  400میلیون
دالر حاشیهی ایمنی وامهای دریافتی وی از بانکها
را ضمانت کنند .هیات مدیره با این کار میخواست
نیاز ابرز به فروش سهام وردکام را برطرف کند .البته
این راهبرد شکســت خورد و ابرز در آوریل  2002از
مدیرعاملی شرکت کنارهگیری کرد.
افــزون بر مــورد باال ،بعضــی از مدیران ارشــد
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وردکام از  1999تــا  2002با بهکارگیری روشهای
حسابداری متقلبانه تالش میکردند تا روند کاهشی
ســود شــرکت را پنهان کنند و بــا دفترپزی نمای
مناســبی از ســودآوری و رشد مالی شــرکت را به
نمایش بگذارند و از قیمت سهام آن پشتیبانی کنند.
این تقلب عمدتا از دو راه انجام میشد .1 :به حساب
دارایی منظور کردن "بهاگان خط (خطوط ارتباطی)"
(هزینهی اتصــال متقابل با شــرکتهای مخابراتی
دیگــر) به جای آن که به هزینه منظور شــوند؛ و .2
بیشنمایی درآمدها با ثبتهای حسابداری نادرست
از محل"حسابهای درآمد تسهیمنشدهی شرکتی".
ولــی ســرانجام ،در  2002گــروه کوچکــی از
حسابرسان داخلی وردکام به سرپرستی سینتیا کوپر
که بهطور پنهانی و گاه تا پاسی از شب این تقلب را
بررسی میکردند ،به یک باره در سوت خود دمیدند
و این ابردفترپزی بینظیر در تاریخ گزارشگری مالی
آمریــکا را برمال کردند .مبلغ ایــن تقلب نزدیک به
 3.8میلیــارد دالر بود کــه در آن هنگام بزرگترین
تقلب تاریخ آمریکا بهشمار میرفت .کوپر پس از این
افشاگری به شــهرتی جهانی دست یافت و از سوی
مجلهی تایمز به همراه شــرون وتکینز افشاگر تقلب
انران و کالین راولی از افبیآی با لقب "افشــاگران
( ")The Whistleblowersبه عنوان شخصیتهای

ســال  2002اعالم شدند .وی هماکنون یک شرکت
مشــاورهای خصوصــی دارد و در ســخنرانیهای
پرشماری ،بهویژه برای دانشآموزان و دانشجویان،
از تجارب خود میگوید .کتاب کوپر دربارهی زندگی
خــود و تقلب وردکام در  2008منتشــر شــد .وی
در اقدامــی تحســینبرانگیز عواید ایــن کتاب را به
دانشگاهها اهدا کرد تا آن را در آموزش اخالق صرف
کنند.
اندکی پــس از افشــای ایــن تقلــب ،کارگروه
حسابرسی و هیات مدیرهی شرکت بررسی این تقلب
را در دســتور کار خود قرار دادند؛ اسکات سولیوان،
مدیر مالی شرکت ،برکنار شــد؛ دیوید مایر ،بازرس
شرکت ،استعفا داد؛ و کمیسیون اوراق بهادار و بورس
آمریکا از  26ژوئن  2002بازرســی این تقلب را در
دســتور کار خود قرار داد .در پایــان  ،2003برآورد
شــد داراییهای شــرکت نزدیک به  11میلیارد دالر
بیشنمایی شده است!
در  21جوالی  2002وردکام اعالم ورشکستگی کرد.
این ورشکستگی ،تا سپتامبر  2008و اعالم ورشکستگی
دو شــرکت لیمن بــرادرز و واشــینگتن موچوال (به
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فاصلهی  11روز از یکدیگر) بزرگترین ورشکســتگی
تاریخ آمریکا به شــمار میرفت .پس از آن ،این شرکت
دوباره با امســیای کامیونیکیشن ادغام شد و شرکت
امسیآی پدید آمد .در  6ژانویهی  2006نیز این شرکت
از سوی ورژن کامیونیکیشن تحصیل شد و هم اکنون
یکی از شرکتهای فرعی آن به شمار میرود.
قانون ساربنز-آکسلی ،آمریکا2002 ،

مایکل اکسلی (راســت) نمایندهی جمهوریخواه از اوهایو ،و
پاول ساربنز (چپ) سناتور دموکرات از مریلند

پس از رســوایی انران ،تایکو اینترنشــنال ،آدلفیا،
پریگرین سیســتمز ،و وردکام ،پاول ساربنز سناتور
دموکــرات از مریلنــد و مایکل آکســلی نمایندهی
جمهوریخــواه مجلــس نماینــدگان از اوهایــو از
قانونی پشــتیبانی کردند که در سنا به عنوان "قانون
اصالح حســابداری شــرکتهای عام و محافظت از
سرمایهگذار" و در مجلس نمایندگان با عنوان "قانون
حسابدهی و مسئولیتپذیری شرکتی و حسابرسی"
مطرح شد .این قانون سرانجام در  30جوالی 2002
به امضای جــورج دابیلیو بوش رئیس جمهور آمریکا
رســید و امروزه با عنوان "قانون ساربنز-آکسلی" یا
"ساکس ( ")SOXشناخته میشود.

پارماالت ()2003

کالیستو تنزی ،دانشجوی ترکتحصیلکردهی 22
ساله ،در  1961این شــرکت را بنیان نهاد .تنزی یک
کارخانهی کوچک پاســتوریزه کردن شــیر در پارمای
ایتالیا راه انداخت و طی دو ده ه آن کارخانهی کوچک
را به یک شرکت چندملیتی و پارماالت را به یک نشان
تجاری شناختهشــده در صنایع غذایی و فرآوردههای
شیری دنیا تبدیل کرد .ســهام این شرکت در 1990
در بورس سهام میالن پذیرفته شد و قیمت آن در 22
آوریل  2002به باالترین مبلغ از آغاز به کار آن افزایش
یافت طوری که ارزش کل پارماالت به مبلغ چشمگیر
 3.7میلیــارد یورو رســید .در آن تاریخ 000ر 30نفر
در  30کشــور جهان در این ابرسازمان بینالمللی کار
میکردند .پارماالت همچنین مالک باشگاههای فوتبال
پارمای ایتالیا ،و پالمراس برزیل ،و پشتیبان مالی ،پدرو
دینیز ،رانندهی برزیلی مسابقهی ماشینرانی فرمول یک
پارما بود.
پارمــاالت از  1997و در پی چند ادغام بزرگ وارد
بازارهای مالی بزرگ جهان شد .ولی از  2001بسیاری
از بخشهای جدید شــرکت زیانده شــدند و ،از این
رو ،تامین مالی شــرکت تا اندازهی زیادی به اســتفاده
از اوراق مشــتقه معطوف شــد که به نظر میرســید
دســتکم بخشی از هدف این کار پنهان کردن زیانها
و بدهیهای شرکت بود .در فوریهی  ،2003مدیر مالی
شرکت ،فاوستو تونا ،به طور غیرمنتظرهای آگهی فروش
 500میلیون یورو اوراق قرضه را منتشــر کرد .این کار
موجب شــگفتی بازارهای مالی و مدیرعامل پارماالت،
کالیستو تنزی ،شد؛ تا اندازهای که تنزی بیدرنگ تونا
را وادار به اســتعفا کرد .پس از تونا ،آلبرتو فراریز مدیر
مالی شرکت شد .وی بعدها در مصاحبه با مجلهی تایم

نشان باشگاه فوتبال پالمراس (برزیل).
نشان باشگاه فوتبال پارما (ایتالیا)

صنعت :غذایی (فراوردههای شیر ،آبمیوه ،و چای)

نماد سهام در بورس سهام ایتالیاPLT :

حسابرس :گرنت تورنتن (لندن ،انگلستان)
بنیانگذاری ،1961 :ایتالیا

بنیانگذار :کالیستو تنزی

دفتر مرکزی :کالکچیو ،ایتالیا

پدرو دینیز ،رانندهی برزیلی مسابقات
ماشینرانی فرمول یک پارما ،بهرهمند
از پشتیبانی مالی شرکت پارماالت

درآمد آخرین سال ( 4/4 :)2010میلیارد یورو

تعداد کارکنان :نزدیک به 000ر 14نفر
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از نداشــتن دسترسی به بعضی از دفاتر قانونی شرکت
پس از گمارده شــدن به مقام مدیریت مالی پارماالت
ابراز شــگفتی کرده بود! به گفتــهی وی فقط رئیس
حسابداری شــرکت ،لوچیانو دلسولدتو ،به این دفاتر
دسترسی داشت .فراریز بررسیهایی را آغاز کرد و رفته
رفته به مبلغ جمع بدهیهای شرکت مشکوک شد تا
جایی که به این برآورد رســید که احتماال مبلغ واقعی
بدهیهای شرکت بیش از دو بار مبالغ ثبتشده است.

گسترده دربارهی این تقلب را صادر کرد و انریکو باندی را
بهعنوان مدیر رهاییبخش شرکت بهکار گمارد.
در اثــر این تقلب و فســاد مالی پولهــای هزاران
سرمایهگذار بر باد رفت و هرگز نتوانستند آنها بازیافت
کنند .شرکت نیز از نظر قانونی وادار به اعالم ورشکستگی
کالیستو تنزی (زادهی  17نوامبر
 ،1938ایتالیا) بنیانگذار ،رئیس
هیات مدیره ،و مدیرعامل پیشین
پارماالت که پس از رسوایی مالی
این شــرکت از سوی دادگاههای
ایتالیا مجموعا به  35سال زندان
محکوم شد.
انریکــو بانــدی (زادهی 5
اکتبــر  ،1934ایتالیا) ،مدیر
سرشــناس ایتالیایی ،رئیس
هیات مدیرهی پیشین باشگاه
فوتبــال پارمــا ،و مدیرعامل
فعلی پارماالت

گرنت تورنتن
موسســهی حسابرســی و خدمات مالی گرنت
تورنتن (لندن ،انگلســتان) ،بــا 000ر 30کارمند و
نزدیک بــه  4میلیارد دالر درآمد ســاالنه .نام این
موسســه پس از رســوایی پارماالت بر سر زبانها
افتــاد .ولی ســرانجام ،در  2007از همهی اتهامات
مربوط تبرئه شد.

پارمــاالت در حالی که رهبر تولید شــیر فرادمای
( )UHTجهان بود ،با رســوایی مالی هنگفتی روبرو
شــد که همهی دیدگان را به سوی خود خیره کرد .در
سپتامبر  ،2003طرح تامین مالی  300میلیون یورویی
شرکت با ناکامی روبرو شــد و پس از آن قیمت سهام
شــرکت نیز به شدت سرازیر شــد .مدیر مالی شرکت
بیدرنگ کنارهگیری کرد و رئیس حسابداری به جای
وی گمارده شــد ،ولی او نیز یکماه پس از آن وادار به
کنارهگیری شــد .اوضاع مالی شرکت به اندازهای ناگوار
بود که حتی کالیســتو تنزی -بنیانگذار ،رئیس هیات
مدیره ،و مدیرعامل پارماالت -نیز برای رهایی شرکت از
همهی مقامهای خود کنارهگیری کرد و انریکو باندی،
مدیر سرشــناس ایتالیایی که تواناییهایش در تجدید
ســاختار سازمانهای بیمار مالی زبانزد همگان بود به
همکاری فراخوانده شد.
در حالی که پارماالت با مسائل مالی پیچیدهای دست
به گریبان بود ،بانک آمریکا نیز ســندی را منتشر کرد
که نشان میداد حساب بانک یکی از شرکتهای فرعی
پارماالت دستکاری شده است .اینجا بود که سیلویو
برلوسکونی ،نخست وزیر ایتالیا ،دستور انجام بازرسیهای
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شد .البته در نتیجهی کمکهای دولت ایتالیا پارماالت
توانســت نشــان تجاری خود را حفظ کند و پس از آن
به کار خود ادامه دهد .هم اکنون ،پارماالت رســوایی نه
سال پیش را پشت سر گذاشته و امروزه فعالیتهای خود
را در اروپا ،آمریکای شــمالی ،استرالیا ،چین ،و آفریقای
جنوبی گسترش داده است .این شــرکت در  2011از
سوی گروه فرانسوی لکتلیس تحصیل شد و هم اینک
یکی از شرکتهای فرعی آن به شمار میرود.

شرکت سرمایهگذاری برنارد
ال میداف ()2008
صنعت :سرمایهگذاری در اوراق بهادار

حسابرس :فرایلینگ اند هوروویتز
بنیانگذاری1960 :

بنیانگذار :برنارد ال میداف

دفتر مرکزی :نیویورک ،آمریکا

اعالم ورشکستگی :دسامبر 2008

مبلغ برآوردی تقلب :نزدیک به  65میلیارد دالر

بزرگترین تقلب تاریخ با استفاده از ترفند پانزی که
در دهههای پایانی ســدهی بیستم آغاز و در نخستین
ســالهای هزارهی سوم فاش شــد ،تقلبی هنگفت و
شگفتآور بود که از سوی برنارد میدف ،یکی از نامدارترین
و معتمدترین افراد بازار سرمایهی آمریکا و جهان انجام

شــد .میداف که چند دهه نماد پایداری و خوشنامی
در بازارهای مالی بود پیشینهی ریاست هیات مدیرهی
بورس نزدک را هم در کارنامهی خود داشت و در واقع
نوآوری راهاندازی این بورس از اندیشــهی وی ترواش
شده بود.
ترفنــد پانزی کــه به نــام چارلز پانــزی ،متقلب
ایتالیاییتبار آمریکا ،شناخته میشود؛ روشی متقلبانه
برای گردآوری ســرمایههای عمومی با اعالم نرخهای
ســود غیرعادی اســت .در این ترفند ،فرد یا سازمان
متقلب ،بدون ســودآوری از کسبوکاری مشخص ،در
برنــارد ال میــداف(زادهی 29
آوریــل  ،1938نیویورک) رئیس
هیــأت مدیرهی پیشــین بورس
نــزدک و متهم اصلی بزرگترین
تقلب مالی تاریخ به روش پانزی

واقع سود ســرمایهگذاران قدیمیتر را از محل آوردهی
سرمایهگذاران جدید تامین میکند.
برنارد الورنس میداف در  29آوريل  1938در محلهي
كويينز شهر نيويورك زاده شد .نياكاناش يهوديان مهاجر
از لهستان ،روماني ،و اتريش بودند .پدرش ،رالف میداف،
نخست لولهكش بود و پس از آن كارگزار خريد و فروش
سهام شد .برنارد بيست و دو ساله در  1960از دانشكدهي
هوفسترا مدرك كارشناسي علوم سياسي خود را دريافت
كرد .يكسال پس از آن در دانشكدهي حقوق بروكلين
نامنويسي كرد اما تحصيل در آنجا را ادامه نداد.
میداف شركت ســرمايهگذاري خود را در  1960راه
انداخت و تا  11دســامبر  2008كه بازداشت شد رئيس
هيات مديرهي آن بود .شــركت میداف بــا  5هزار دالر
ســرمايه آغاز به كار كرد .پــس از آن 50 ،هزار دالر وام
به کمک پدر همســرش ،كه حسابدار بود ،براي شركت
تأمين كرد .پدر همســر میداف همچنين پول شماري
از دوســتان و افراد خانوادهي خود را نيز جذب شركت
میداف كرد و به كسب و كار آن شركت رونق بخشيد .این
شركت در آغاز كار خود بازارهاي ثانويهاي را با بهكارگيري
فنآوري رايانهاي براي عرضه و تقاضاي سهام پديد آورد.
این سامانهها پس از گســترش ،مبنايي براي راهاندازی
بورس نزدك شدند .شركت ســرمایهگذاری میداف در
 2008بزرگترين بازارگردان بورس نزدك و ششامين
بازارگردان والاستريت بود.
نگرانيها دربارهي كســب و كار ميــدوف از 1999
پديدار شــد .در آن ســال ،يك ریاضیدان و تحليلگر
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مالــي به نام هري ماركوپولوس به کمیســیون اوراق بهادار و
بورس آمریکا اعالم كرد به باور وي از ديدگاه رياضي بهدست
آوردن ســودي كه شــركت میداف ايجاد ميكند از راههاي
قانوني نشدنی است .البته هشدارهاي پي در پي ماركوپولوس
به مقامهاي مسئول همگي ناديده گرفته شدند .او حتي كتابي
به نام "هيچ كس گوش نميدهد" منتشر كرد و در آن كتاب
تالشهاي دهسالهي خود و همكارانش را براي هشدار دادن به
دولت ،صنعت مالي ،و رسانهها دربارهي تقلب میداف شرح داد.
طي برگزاري دادگاه محاكمهي ميداف مشــخص شــد
شركت وي نزديك به سي سال تنها به گردآوری منابع مالی
از سرمايهگذاران میپرداخته و سود سرمايهگذاران قديميتر
با آوردهي سرمايهگذاران تازهوارد پرداخت شده است .میداف
حتي براي جلب هر چه بيشتر اعتماد سرمايهگذاران دستور
داده بــود تنها ســرمايهگذاراني ميتوانند در اين شــركت
ســرمايهگذاري كنند كه يك معرف معتبر داشته باشند و
از پذيرفتن ســرمايهي افرادي كه معرف نداشتند خودداري
ميشــد! این تشنگی ســرمایهداران برای سرمایهگذاری در
شــرکت میداف را افزون میکرد و در واقع شــریک بودن
در این شــرکت نوعی اعتبار به شــمار میرفت .از آنجا كه
شركت میداف طي اين سالها حتي در بدترين شرايط نيز به
سرمايهگذاران خود سود نسبتاً پایداری (حدود يكدرصد در
ماه) پرداخت كرده بود ،نزد فعاالن بازارهاي مالي بينالمللي،
نام اين شركت نماد پایداری به شمار ميرفت و شرکت او را
جزیرهای آرام در اقیانوس متالطم بازارهای مالی میدانستند.
اما واقعيت چيز ديگري بود .مطابق دادخواست کمیسیون
اوراق بهــادار و بورس عليه دو تــن از كارمندان میداف به
نامهاي آنت بونجيورنو و ژوآن كروپي ،اين دو بر مبناي نرخ
بازدهي كه میداف براي هر مشــتري به آنان اعالم ميكرد
براي آن مشتريان گزارشهاي ساختگی خريد و فروش تهيه
ميكردند .مطابق اين دادخواست ،بونجيورنو اين گزارشها
را بــا يك نرمافزار رايانهاي تهیه میکرد .میداف اقرار کرد از
نخستین سالهاي دههي  1990به ترفند متقلبانهی پانزي
رو آورده است ،ولی بازرسان ايالتي بر اين باور بودند كه آغاز
اين تقلب از دههي  1980بوده است.
میداف سرانجام پس از وقوع بحران بزرگ مالي در 2008
و هجوم ســرمايهگذاران براي دريافت سرمايههاي خود ،در
مارس  2009پس از دهها ســال كالهبرداري بازداشت و به
 11جرم فدرال متهم شد ،و سرانجام در  29ژوئن  2009به
 150سال زندان محكوم شد .مطابق اسناد دادگاه ،سرمایهی
هنگفتی كه هزاران سرمايهگذار در نتيجهي طرح متقلبانهي
وي از دست دادند -اصل پول و سود آن -مبلغ باور نکردنی
 65ميليــارد دالر بود!! برای این که هنگفتی این مبلغ را در
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ذهنتان تجسم کنید کافی است بدانید چیزی نزدیک
بــه ارزش کل بازار بــورس اوراق بهادار تهران در پایان
( 1390با دالر 000ر 19ریالی) بود.

لیمن برادرز ()2010
صنعت :خدمات مالی

نماد سهام در بورس سهام نیویورکLEH :
حسابرس :ارنست اند یانگ

بنیانگذاری ،1850 :آلباما ،آمریکا

بنیانگذار :برادران لیمن (هنری ،مانوئل ،و مایر)
دفتر مرکزی :نیویورک ،آمریکا

موسســهی حسابداری لیمن برادرز ،و ریچارد اس فالد
مدیرعامل پیشــین لیمن برادرز دســت داشتهاند .در
صورت اثبات این اتهام دفترپزی ،ممکن است ارنست
انــد یانگ متهم به کوتاهی در انجام وظایف حرفهای و
مدیرعامل شرکت محکوم به زندان شود .ولی در مارس
 2011والاستیریت ژورنال به نقل از کمیسیون اوراق
بهادار و بورس آمریکا اعالم کرد ،آنان مطمئن نیستند
که میتوانند اثبات کنند لیمن برادرز قوانین آمریکا را
با این روش حسابداری زیر پا گذاشته است .این پرونده
همچنان باز و در حال بررسیهای تکمیلی است.

اولیمپاس ()2011

اعالم ورشکستگی2008 :

هنگامی که هنری لیمن در  1844از باواریای آلمان
به آلبامای آمریکا مهاجرت کرد تنها  23سال داشت .او
یک خشکبارفروشی راه انداخت و پس از آمدن برادرانش
امانوئل در  1847و مایر در  1850هر سه با هم شرکت
لیمن برادرز را بنیان نهادند .این شــرکت تا  1969به
صورت خانوادگی اداره میشد ولی با گسترش مالکیت
و فعالیتهای آن تبدیل به یک شــرکت خدمات مالی
جهانی شــد که پیش از اعالم ورشکستگی در 2008
چهارمین شرکت تامین سرمایهی آمریکا پس از گلدمن
ساچز ،مورگن استنلی ،و مریل لینچ به شمار میرفت.
در پی بحران بزرگ مالی  2008به دلیل از دست دادن
بیشتر مشتریان ،کاهش چشمگیر قیمت سهام ،و تنزل
برآورد داراییهایش از سوی ســازمانهای رتبهبندی
اعتباری ،وادار به اعالم ورشکســتگی شــد .آن هنگام،
این بزرگترین اعالم ورشکســتگی تاریخ آمریکا بود و
در تعمیق بحران بازارهای مالی جهانی نقشــی اساسی
داشت .البته این شرکت بعدها به دلیل پشتیبانی دولت
آمریکا و پس از انجام چند ادغام از آن بحران بیرون آمد.
در  11مارس  ،2010انتن ولوکست ،بازرس منصوب
یکی از دادگاههای آمریکا یافتههای بازرسی یکسالهی
خود را دربارهی امور مالی این شــرکت انتشار داد .این
گزارش فاش کرد لیمن برادرز با بهکارگیری یک روش
حسابداری موسوم به "ریپو -105 repo( "105تملک
دوبارهی داراییها) درســت پیش از انتشار صورتهای
مالــی خود  50میلیــارد دالر از داراییهایش را بهطور
موقت با نقد معاوضه کرده اســت .به نظر میرســد در
انجام این کار ،موسســهی حسابرسی ارنست اند یانگ،

صنعت :محصــوالت اپتیکی (دوربینهای عکاســی و
فیلمبرداری)

نماد سهام در بورس سهام توکیو7733 :

حسابرس :ارنست اند یانگ

بنیانگذاری 12 :اکتبر  ،1919ژاپن

بنیانگذار :تاکشی یاماشیتا
دفتر مرکزی :توکیو ،ژاپن

درآمد آخرین سال ( 847 :)2011میلیارد ین
تعداد کارکنان :نزدیک به 000ر 40نفر

تارنماwww.olympus-global.com :

این شــرکت ژاپنی که در  1919به دســت تاکشی
یاماشیتا راهاندازی شد ،در گام نخست ،فعالیت خود را
با تولید میکروسکوپ و دماسنج آغاز کرد و امروزه یکی
از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت اپتیکی جهان
شامل دوربینهای عکاســی و فیلمبرداری و تجهیزات
پزشکی است.
در ماههای پایانی  ،2011بزرگترین ترفند دفترپزی
تاریخ ژاپن که در این شــرکت انجام شــده بود برمال
شــد .الیمپاس پذیرفت این تقلب هنگفت با همدستی
شــماری از اعضای هیات مدیره و از راه پنهانســازی
زیان سرمایهگذاریها انجام شده است .پس از برمال شد
این تقلب تاریخی ،ارزش سهام الیمپاس به یک چهارم
کاهش یافت.
ماجرا از آن جا آغاز شد که مایکل وودفورد  51ساله
در  1آوریل  2011به عنوان نخستین رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل غیرژاپنی این شرکت برگزیده شد .وودفورد
حسابدار /فروردین 1391

مایکل وودفورد (زادهی  12ژوئن
 ،1960انگلســتان) مدیرعامل و
رئیس هیات مدیــرهی الیمپاس
کــه تنها دو هفته پس از انتخاب
به مدیرعاملی شــرکت به دلیل
افشــاگری تقلبهــای هنگفت
انجامشده در شرکت از مقام خود
برکنار شد.

 30سال در الیمپاس پیشینهی خدمت داشت و پیش
از برگزیده شــدن به ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی
اولیمپاس یکــی از اعضای اجرایی هیات مدیره و مدیر
سامانههای پزشکی الیمپاس در اروپا بود .هنوز دو هفته
از این انتصاب نگذشــته بود که هیات مدیرهی شرکت
بهطور ناگهانی وودفــورد را از مدیرعاملی برکنار کرد.
به گفتهی وودفورد این برکناری مربوط به زیر ســوال
بردن چند سرمایهگذاری مدیریتی شرکت از سوی وی،
بهویژه ،تحصیل  2.2میلیــارد دالری گایراس گروپ-
سازندهی بریتانیایی تجهیزات پزشکی -در  2008بود.
به گزارش تامســون رویترز ،در آن سرمایهگذاری 687
میلیون دالر کارمزد به یک دالل پرداخت شده بود که
حدود  31درصد کل ارزش معامله بود! بعدها وودفورد
گفت که وی پس از خواندن یک مقاله در مجلهی مالی
ژاپنی فکتا در جوالی  2011به این ســرمایهگذاریها
مظنون شده است .نویسندهی آن مقاله از وودفورد که
مدیرعامل و رئیس هیات مدیرهی شرکت بود پرسیده
بود چرا الیمپاس سه شــرکت ژاپنی را که در کسب و
کار اصلیاش نیســت تحصیل کرده اســت؟! و نوشته
بــود ،ارزش این داراییها  721میلیــون دالر کمتر از
مبلغ تحصیل آنها در  12ماه گذشــته اســت .پس از
این افشاگریها ،سرمایهگذاریهای دیگر شرکت هم زیر
سوال رفتند و مطالب گوناگونی در روزنامههای اقتصادی
ژاپن و دیگر کشــورها دربارهی آنها انتشــار یافت .از
جمله ،روزنامهی سانکی در مقالهای نوشت در ارتباط با
این سرمایهگذاریها جمعا مبلغی نزدیک به  1.5میلیارد
دالر به یاکوزا (مافیای ژاپن) پرداخت شده است.
وودفورد پس از برکناری ،اطالعات خود را به ادارهی
تقلبهــای هنگفت بریتانیا داد و درخواســت محافظ
امنیتی کرد .شــرکت هم هر چنــد در آغاز این ماجرا
از پذیرفتن اتهامات طفره میرفــت و گاه با فرافکنی،
افشــاگریهای وودفورد را به اختالف مدیریتی وی با
دیگر اعضای هیات مدیره نســبت میداد ولی سرانجام
در  8نوامبر  2011رسما وقوع این تقلبها را پذیرفت.
در  21دســامبر  2011نیز مقامات دولتی ژاپن همهی
دفاتر این شرکت را مورد بازرسی قرار دادند .و سرانجام،
حسابدار/فروردین1391

در فوریــهی  ،2012هفت نفر از اعضای اجرایی هیات
مدیرهی این شــرکت بازداشــت شــدند .این پرونده
همچنان باز و در حال بررسیهای تکمیلی است.

توسعهی سرمایهگذاری امیر
منصور آریا ()2011

صنعت :چند رشــتهای (صنایع غذایی ،فلزی ،معدنی،
شــیمیایی ،برق ،خدمات مهندسی ،مشاوره،
ماشین سازی و)...
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هــر چند نام متهم اصلی این پرونده در بعضی از
تارنماها ،خبرگزاریها ،و نشــریات اعالم شده است
ولی بر اســاس مادهی  188قانون آیین دادرســی
کیفــری هویت وی تا هنگام اثبــات قطعی اتهامات
نباید منتشــر شــود و در این مقاله نیــز از این کار
خودداری میشود.
فعالیت اقتصادی م.الــف از  ۱۳۸۴با ادارهی یک
واحــد گاوداری همــراه با برادرانش آغاز شــد .این
دامداری بــا تامین مالی از محــل وامهای پرداختی
برای طرحهــای زودبازده راهاندازی شــده بود .وی
ســپس ،در  ۲۸خردادماه  ،۱۳۸۵شــرکت توســعه
ســرمایهگذاری امیر منصور آریــا را با  500میلیون
ریال سرمایه بنیان نهاد .نزدیک به  32ماه بعد در 30
بهمن  ،1387سرمایهی این شرکت به  200میلیارد
ریال ( 400برابر سرمایهی آغازین!) افزایش یافت.
این شــرکت در  1389طی واگذاری شرکتهای
دولتــی توانســت ســهام مدیریتی ماشینســازی

م.الف ،متهم ردیف اول
بزرگترین تقلب مالی
برمالشدهی تاریخ ایران ،در
نخستین جلسهی دادگاه (29
بهمن )1390

لرســتان ،گروه صنعتی فوالد ایران ،مهندســی خط
و ابنیــه فنــی راه آهن (تراورس) ،و فوالد اکســین
خوزســتان را تحصیل کند .دیگر شــرکتهای زیر
مجموعهی توســعه ســرمایهگذاری امیرمنصور آریا
عبارتند از :شــرکت پخش امیرمنصور ایرانیان ،گروه
صنعتی شیشــه مارلیک گیالن ،صنعت آب معدنی
داماش گیالن ،گروه صنعتــی نمونه منصور گیالن،
شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور ،سامانههای
برنامهریــزی منابع کرانه ،باشــگاه ورزشــی داماش
ایرانیان ،شفاف شیمی پالست ،صنایع غذایی دریاچه
گهر لرســتان ،آهن و فوالد لوشان ،پیسنگ گستر،
گردشــگری و جهانگردی ســتاره درخشان درفک،
سبکســازان لوشــان ،گروه صنعتــی نمونه منصور
گیالن ،معدن شــکافان تهران ،داماش ترابر ایرانیان،
خدمــات کشــاورزی میثاق گیــان ،صنایع غذایی
ترچیــن طبخ ایرانیان ،نــوآوران صنعت الکترونیک،
تجارت گســتران منصور ،شــرکت آریا سنگ زرین
ایرانیان ،ســیمان فاراب شــمال ،مهندسین مشاور
مدیریت پردازش زمــان ،نوآوران صنعت الکترونیک
قم ،مروارید درخشــان آریا ،گســترش منیزیم آریا،
حمل و نقل جــادهای داخلی کاالی ایمن ترابر آریا،
بیمه طرح ایرانیان ،و ستارگان امیر منصور.
سه برادر م.الف در کنار وی نفرات اصلی این گروه
را تشــکیل میدادند .همســران آنان نیز به نامهای
س.خ ،ط.ع ،ف.ت ،و ث.الــف در کارهــای اقتصادی
این گروه بهویژه در توزیع مالکیت سهام شرکتهای
این گروه شرکت داشتند از این رو داراییهای همهی
این افراد از سوی قوه قضاییهی کشور ضبط و توقیف
شده است.
در  ۲۷شهریور  ،1390متهم اصلی پرونده به اتهام
تقلب موسوم به "ســههزار میلیارد تومانی" دستگیر
شــد .این تقلب عمدتا با سوءاســتفاده از اعتبارات
اســنادی داخلی گشایششده در شعبهی اهواز بانک
صادرات ایران به نام شرکت گروه صنعتی فوالد ایران
و تنزیل آنها نزد بانکهای دیگر کشــور انجام شده
بــود .یکی دیگر از اتهامات وارده به وی اســتفاده از
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تســهیالت بانکی  ۴۰۰میلیارد تومانی از بانک ملی
ایران اســت که پرداخــت آن بــدون وثیقهگذاری
متداول در نظام بانکی انجام شــده اســت .از دیگر
اتهامات مورد پیگــرد قانونی در این پرونده میتوان
به پرداخت رشوههای هنگفت و باورنکردنی گاه دهها
میلیــارد ریالی به افــراد دارای نفوذ ،و تحصیل۲۳۰
هکتــار زمین در کیــش و صدها هکتــار زمین در
کاشــانک تهران با قیمت  ۱۶ریال بــه ازای هر متر
مربــع نام برد .این گروه در اواخر  ۱۳۸۹نیز موافقت
بانک مرکزی برای تاســیس بانــک آریا را دریافت و
در اســفند همان سال اقدام به پذیرهنویسی و سپس
انتشار آگهی اســتخدام کارمند کرده بودند .ولی در
مرداد  ۱۳۹۰و در پی به گوش رســیدن زمزمههایی
از برمال شدن این تقلب تاریخی بانک مرکزی مجوز
فعالیت این بانک را لغو کرد.

نخستین جلسهی دادگاه

 29بهمــن  ،1390پــس از چند ماه بازرســی و
تکمیل پرونده ،نخســتین جلسهی دادگاه رسيدگي
به پروندهی بزرگترین تقلب مالی برمالشدهی تاریخ
ایران از ســاعت  9:25صبح در شــعبهی اول دادگاه
انقالب اسالمي تهران به رياســت قاضي سراج آغاز
شــد .اين پرونده در  12هــزار صفحه و در  33جلد
به دادگاه رفت و براي  32نفر از متهمان اين پرونده
كيفرخواست صادر شــد .در این جلسهی دادگاه که
علنی برگزار شــد شــماری از خانوادههاي متهمان،
نمايندگان رســانهها ،و گروهی از شهروندان حاضر
بودند؛ و  ۲۸وکیــل نیز دفاع از متهمان پرونده را بر
عهده داشتند.
دادســتان تهران در این جلســهی دادگاه گفت،
صاحبان اصلي این شــرکت چهار فرزند پســر یکی
از مالکين منطقــهي عمارلو در شهرســتان رودبار
هســتند .برادران الــف پيش از راهاندازی شــرکت
آب معدني داماش ،زندگي کام ً
ال معمولي داشــتند.
تا اين که چند ســال پیش ،تصميــم به گرفتن وام
و تأســيس يک واحد صنعتي توليــد آب معدني در
منطقهي داماش شهرســتان رودبار گرفتند .آنان از
آغاز براي شــتاب دادن به اجــراي کارها و پيشبرد
اهــداف خود ،با ارتباطهاي نادرســت با بعضی افراد
اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه نخستین گامهای
خود را برداشــتند و ثروت چشــمگیری را بهدست
آوردند .آنان در  1385شرکت توسعه سرمايهگذاري
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سراج ،قاضی پروندهی
بزرگترین تقلب مالی
برمالشدهی تاریخ ایران
موسوم به تقلب سه هزار میلیارد
تومانی

اميرمنصــور آريا را بنیان نهادند و براي رســيدن به
اهــداف خود از هيچ کاری بــرای درگیر کردن افراد
موثر در ســازمانهای مربوط فروگذار نکردند .طبق
اســناد موجود در پرونده ،دهها مورد پرداخت رشوه
به بعضی از کارکنــان ،مديران بانکها ،و دیگر افراد
دســتگاههاي اجرايي با عناوين گوناگون انجام شده
اســت .پس از کشف جرم و تشکيل پروندهی قضايي
به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گستردهی این فساد مالي
ضرورت داشت وضعيت سرمايه ،گردش مالي ،عملکرد
اجرايي ،مصوبات ،وامها ،زمينهاي خريداريشــده،
ماليات ،واردات ،صادرات ،اعتبارات اســنادي ،وثايق،
ســهامداران ،و فعاليت همهی شــرکتهاي وابسته
به گروه توســعه ســرمايهگذاري اميرمنصور آريا به
دقت رسيدگي شود .در اين راستا ،گروههای متعدد
قضايي ،نظارتي ،اجرايي ،و اطالعاتي تشکيل شد که
عالوه بر روشــن کردن ابعاد این فســاد مالی ،حجم
هنگفتی از ثروتهاي نامشروع و بادآوردهی اين گروه
آشکار شد .این پرونده ،مصداقی از یک باند متشکل
و سازمانیافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب
یک شرکت سرمایهگذاری ،امنیت اقتصادی جامعه را
مخدوش کرده است.
پــس از گفتههــای دادســتان تهــران ،فراهاني
نمايندهی دادســتان تهــران گــردشکار پرونده و
اتهامات متهم رديف اول پرونده را خواند .وی گفت،
م.الف طی ســالهای گذشــته اقدام به راهاندازی یا
خرید شرکتهای پرشمار و حتی زیانده کرده است
و پس از برقراری ارتباط بــا بعضی از مدیران بانکی
و اشخاص دارای نفوذ با سوءاستفاده از سیاستهای
انبساطی نظام بانکی در پرداخت تسهیالت کارآفرینی
منابع مالی هنگفتی را از شبکهی بانکی کشور جذب
کرده اســت .وی برای گســترش دامنــهی جذب
تســهیالت مالی و فرار از مقررات سامانهی بانکی ،با
تبانی و هــمکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر
از یک سال دهها فقره اعتبار اسنادی داخلی گشایش
و تنزیل میکنند .ولی در ارتباط با هیچ کدام از این
اعتبارات اسنادی کاالیی بین دو شرکت مبادله نشده

و تنها به همان اســناد صوری بسنده شده است .این
در حالی اســت که هشدارهایی نیز در زمینهی سوء
عملکرد گروه توســعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا
از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی
به بانــک مرکزی و بعضی از بانکهای کشــور داده
شده بود.
فراهانــی در ادامه به روشهای سوءاســتفادهی
متهم ردیــف اول این پرونده از اشــخاص پرداخت
و در ارتبــاط با متهمان دیگــر این پرونده نیز گفت،
گروه نخســت متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم
ردیف اول به شــمار میآیند کــه در همهی مراحل
و عملیات این فرایند ،از جعل اســناد و اســتفاده از
اســناد مجعول ،مبادلهی اعتبارات اسنادی داخلی،
ایجاد شــرکتهایی در ظاهــر غیروابســته به این
گروه ،انتقال و تبدیل عواید و وجوه بهدســتآمده به
داراییهای دیگر شرکت داشتهاند .گروه دوم ،افرادی
هستند که به عنوان شریک متهم ردیف اول در این
فرایند اقدام کردهاند .گروه ســوم ،اشخاصی هستند
که ارتبــاط م.الف را برای تبانی بــا مدیران بانکها
برقــرار کردهاند .گروه چهارم ،اعضای هیات مدیرهی
شــرکتهایی هســتند که متقاضی تنزیل اعتبارات
اسنادی ســاختگی بودهاند که بعضی از آنان در ازای
گرفتن کارمزد این کار را انجام دادهاند و بعضی دیگر نیز
به انگیزهی گرفتن حقوق و دستمزد هنگفت در ارتکاب
این جرم شرکت داشتهاند .گروه پنجم ،بعضی از کارکنان
گروه توسع ه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا هستند که
آگاهانه و با توجه به رابطهی استخدامی و دریافت حقوق
و دستمزد هنگفت در این جرایم مشارکت داشتهاند .و
سرانجام ،گروه ششم ،اعضای کارگروه اعتبارات ،هیات
مدیره ،بازرسی ،و ادارهی مناطق آزاد بعضی از بانکها
هســتند که یا در انجام وظایف مربوط به حفظ وجوه
دولتی کوتاهی کردهاند یا آگاهانه در تکمیل این فرایند
همکاری داشتهاند.
در پایــان ،نماینــدهی دادســتان تهــران موارد
اتهامــی متهم ردیف اول را افســاد فــی االرض به
دلیل اخــال در نظام اقتصادی کشــور از راه تبانی
و فســاد در شــبکهی بانکی ،توســل به روشهای
متقلبانــه و مجرمانــه ،گــردآوری میلیاردها تومان
وجوه غیرقانونــی با علم به مؤثر بــودن موضوع در
مقابله و اضــرار به نظام ،مشــارکت در کالهبرداری
کالن ،و تحصیل مال از راه نامشــروع جمعا به مبلغ
000ر000ر400ر554ر 28ریال با تشکیل و رهبری
حسابدار /فروردین 1391

یک شــبکهی ســازمانیافته برای ارتکاب جرایمی
نظیر ارتشــاء ،اختالس ،کالهبرداری ،جعل ،استفاده
از اســناد مجعول و صوری ،شرکت در پولشویی از
راه مصرف عواید حاصل از جرم ،پرداخت بیش از 30
فقره رشوه ،استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با
اعتبارات اسنادی ،و معاونت در جعل اسناد و تسهیل
وقوع بزه اعالم کرد.

قوانین و مقررات تصویبشــده پس از این
تقلب

همــواره در طــول تاریخ پس از وقــوع تقلبها و
فسادهای مالی بزرگ نهادهای ناظر ،جوامع حرفهای،
و قوانیــن و ضوابط مربوط آماج ســیلی از انتقادهای
افکار عمومی جامعه قرار میگیرند .از این رو ،نهادهای
ناظــر و جوامع حرفــهای برای التیــام افکار عمومی
جریحهدارشده اقدام به اصالح ضربتی قوانین و ضوابط
پیشین و وضع قوانین و ضوابط جدید میکنند .ایران
نیز از این قاعدهی کلی مستثنی نبود .پس از رسانهای
شدن بزرگترین تقلب مالی برمالشدهی تاریخ ایران
موجی از قانونگذاری و ضابطهگذاری به راه افتاد که
در ادامه به سه نمونه از آنها اشاره میکنیم.

قانون ارتقاء ســامت نظام اداري و مقابله با
فساد

 3دی  1390متن نامهی رئیس مجلس شــورای
اســامی به رئیس جمهور منتشر شــد که طی آن
اعالم شــد در اجراي اصل صد و بيست و سوم قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون ارتقاء سالمت
نظام اداري و مقابله با فســاد مصوب جلســهی 17
اردیبهشــت  1387كميسيون اجتماعي كه با عنوان
اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم و در جلسهی
علنــي  29اردیبهشــت  1387مجلــس بــا اجراي
آزمايشي آن به مدت سه ســال موافقت شده بود و
طبق اصل صد و دوازدهم قانون اساســي به مجمع
تشخيص مصلحـت نظام فرستاده شده بود با اصـالح
و تأييد آن مجـــمع در  7آبان  1390به پيوســت
ابالغ ميشود.
همان گونه که میبینید این قانون از  1387مطرح
بوده اســت ولی به فاصلهی چند ماه پس از رسانهای
شــدن این تقلب تاریخی به تصویب میرســد .متن
کامــل این قانون را میتوانیــد از تارنمای روزنامهی
رسمی جمهوری اسالمی ایران دریافت کنید.
حسابدار/فروردین1391

بخشنامهی بانــک مرکزی برای ممنوعیت
تصدی همزمان جایگاه ریاست هیاتمدیره
و مدیرعاملی بانکها

در مهر  ،1390مدیر کل مقررات ،مجوزهای بانکی،
و مبارزه با پولشــویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایــران با صدور بخشنامهای خطــاب به مدیران عامل
بانکهای دولتی واگذارشــده ،غیردولتی ،و مؤسسهی
اعتباری توســعه اعالم کــرد ،با توجه بــه این که در
بیشتر موارد رؤسای هیات مدیرهی بانکها و مؤسسات
اعتباری کشور ،تصدی سمت مدیرعاملی را نیز برعهده
میگیرنــد ،این امر موجب میشــود اصول حاکمیت
شــرکتی و همچنین اصل تفکیــک وظایف نظارتی از
وظایف اجرایی خدشهدار شود ،و پیروی آن پاسخگویی
مدیرعامل در برابر هیات مدیره تحت شعاع قرار گیرد .به
گونهای که هیات مدیره عم ً
ال نمیتواند نظارت مؤثری بر
عملکرد مدیر عامل بانک/مؤسسه اعمال کند .با عنایت
به مراتب باال و به منظور رفع این معضل ،شورای پول و
اعتبار در هزار و صد و بیست و نهمین جلسهی مورخ 12
مهر  1390خود "ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر
عامل و ریاست هیات مدیره توسط یک نفر در بانکهای
خصوصی ،بانکهای دولتی خصوصیشــده (صادرات
ایران ،ملــت ،تجارت ،رفاه کارگران و ،)...و مؤسســات
اعتباری غیربانکی " را تصویب کرد .خواهشــمند است
ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور حســن اجرای این
مصوبه ،در اسرع وقت هر گونه اقدام الزم و شایسته در
این زمینه ،در آن بانک/مؤسسه انجام پذیرد.

پیشنویس دستورالعمل کنترلهای داخلی
برای ناشــران پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران

در  5دی  1390پیشنویس این دستورالعمل که در
راستای مادهی  35دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در
بورس اوراق بهادار تهران توســط مدیریت امور ناشران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران تهیه و جهت بررسی
و تصویب نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال
شــده بود ،پس از بررســی در کمیتهی استانداردها و
آموزش آن ســازمان ،برای نظرخواهی همگانی منتشر
شد .البته ،این دستورالعمل تا تاریخ نگارش این مقاله
هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
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