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موانع ادغام و تحصیل 
در مؤسسه های حسابرسی

ــکیل  ــانع تش ــه ای،... مـ ــی، حرف ــی، فرهنگ ــوانع قانون ــدام مـ ــت؟ ک ــرسی چیس ــؤسسه های حـسابـ ــی مـ ــفه های بزرگـ مـؤلـ
مؤسســه های بــزرگ حسابرســی در ایـــران هســـتند؟ بــرای تشـــکیل مؤسســه های بــزرگ حسابرســی بــه چــه الزمه هایــی 
حضــور  مخاطره آمیــز  پی آمدهــای  همچنیــن  و  بــزرگ  مؤسســه های  حضــور  مثبــت  پی آمدهــای  اســت؟  نیــاز 
چنیــن مؤسســاتی چیســت؟ و چــه اقداماتــی بــرای تــداوم فعالیــت مؤسســه های بــزرگ حسابرســی موردنیــاز اســت؟ 
پرســش های بــاال، برخــی مســایلی اســت کــه بــا شــرکت کنندگان در میزگــرد ماهنامــه ی حســابدار در مــورد وضعیــت مؤسســه های 
حسابرســی در ایــران مطــرح کردیم. شــرکت کنندگان در میزگــرد )به ترتیب الفبــا(، جواد بســتانیان، مصطفی جهانبانی، مهدی ســوادلو 
و همایــون مشــیرزاده، از صاحب نظــران و فعــاالن حرفه ی حسابرســی و چهره هایی آشــنا در عرصه ی »ســامت مالی« در ایران هســتند. 

میزگرد ماهنامه ی حسابدار با جواد بستانیان، مصطفی جهانبانی، مهدی سوادلو و همایون مشیرزاده
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در عمــل، میــان آن چــه نهادهــای نظارتــی یــا ســهام داران و 
گروه هــای ذی نفـــع شرکت هـــای عـمومـــی از حسـابـــرسان 
ــوانین  ــجموعه ی قـ ــاس مـ ــر اس ــه ب ــد و آن چ ــار دارن انتظ
ــابرسان  ــوان حسـ ــود در ت ــقرراتی مـوجـ ــحیط های مـ و مـ
ــله ی  ــوعی فـاصـ ــد نـ ــت، شاهـ ــی هس ــؤسسات حسابرس و مـ

ــتیم.  ــارات هس انتظ
بـــرخی حســـابرسان و کارشناسان، بخشی از مشــکل را ناشی از 
ضعــف مؤسســات حسابرســی بــه ســبب کوچــک بــودن آن هــا 
می داننــد. امــروز حــدود 270 مؤسســه ی حسابرســی در کشــور 
فعالیــت دارنــد. برخــی معتقدنــد کــه بســیاری از مؤسســات در 
حقیقــت جمــع تعــدادی از شــرکا اســت کــه هــر یــک بــه طور 
ــًا از فضــای کالبــدی شــرکت  مســتقل فعالیــت می کنــد و صرف
ــدام  ــت هرک ــد و فعالی ــتفاده می کنن ــترک اس ــورت مش ــه ص ب

ماننــد یــک جزیــره ی مســتقل اســت. 
ــی از انتظــارات از حسابرســان وجــود  از ســویی ســطح باالی
ــه ی  ــد حلق ــه نظــر می رســد مانن دارد و از ســوی دیگــر گاه ب
ــًا  ــد. طبع ــرار می گیرن ــه ق ــورد حمل ــم م ــر دای ــف زنجی ضعی
بخشــی از ایــن ضعــف ناشــی از کوچــک بــودن مؤسســه های 
حسابرســی اســت. در میزگــرد کنونــی تــاش می کنیــم 
ــود  ــع مــوجـ ــری از وض ــران تصوی ــک از حاض ــدا هری ابت
مـؤسسه هـــای حسابرســی، ارائــه دهنــد. پرســش ایــن اســت 
ــش  ــرد؟ در بخ ــه ک ــف غلب ــن ضع ــر ای ــد ب ــه بای ــه چه گون ک
ــرم اســتدالل خودشــان  اول میزگــرد، شــرکت کنندگان محت
و  موانــع  بخــش دوم،  ادامــه، در  بیــان مي کننــد. در  را 
را  حسابرســی  بــزرگ  مؤسســه های  تشــکیل  راهکارهــای 

ــم.  ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس م

جــواد بســتانیان: بــا تشــکر. امیــدوارم ایــن میزگــرد فرصتــی بــرای ارائــه ی 
ــل  ــای مؤسســه های حسابرســی باشــد. قب ــا و مشــکالت و درددل ه دغدغه ه
ــن پرســش مطــرح اســت کــه اساســاً مؤلفه هــای مؤسســه ی  ــز، ای از هــر چی
بــزرگ چیســت؟ فکــر می کنــم بــر اســاس اســتاندارهای عملــی کــه در دنیــا 
ــه مؤسســه ای می گوینــد کــه درآمــدش  مطــرح اســت، مؤسســه ی بــزرگ ب
ــه  ــر اینک ــه خاط ــد، ب ــر می کنن ــا صرف نظ ــایر مؤلفه ه ــد. از س ــر باش بیش ت
همــه ی آن  مؤلفه هــا هــم تحــت تأثیــر از درآمــد هســتند. یعنــی هــم تعــداد 
ــد.  ــد خــود را نشــان می ده ــزان درآم ــا در می ــداد کاره ــم تع ــان و ه کارکن
قدمــت هــم کــه اصــوالً بــه حســاب نمی آیــد. بنابرایــن، تمرکــز روی خــود 

مبلــغ درآمــد اســت. 
مســئله ی دیگــر ایــن کــه اکنــون مــا در ایــران چــه وضعیتــی داریــم. 

براســاس شــاخص ها االن می توانیــم بگوییــم کــه دو مؤسســه ی بــزرگ 
هــم مؤسســه ی  یکــی ســازمان حسابرســی و دیگــری  داریــم:  واقعــی 
ــل  ــدند؟ قب ــزرگ ش ــه ب ــه چه گون ــن دو مؤسس ــر. ای ــد راهب ــی مفی حسابرس
ــف  ــع مختل ــا. در مواق ــی از آن ه ــای قانون ــاظ حمایت ه ــه لح ــز ب ــر چی از ه
ــه  ــی، ب ــزرگ دولت حسابرســی شــرکت های دولتــی، حداقــل شــرکت های ب
ســمت ســازمان حسابرســی گرایــش داشــتند. در یــک مقطــع، خــود کســانی 
ــد، یعنــی مجامــع عمومــی، خودشــان  کــه در مقــام انتخــاب حســابرس بودن
مالحظــه داشــتند و گمــان می کردنــد کــه اگــر از بخــش خصوصــی 
ــت  ــالح سوءبرداش ــاز به اصط ــد زمینه س ــد، می توان ــاب کنن ــابرس انتخ حس
ــد.  ــه ســمت ســازمان حسابرســی رفتن ــی ب شــود. بنابرایــن شــرکت های دولت
بعــد از تشــکیل جامعــه ی حســابداران رســمی ایــران، کــه قاعدتــاً قــرار بــود 
هــم ســازمان حسابرســی و هــم مؤسســه های حسابرســی بخــش خصوصــی 
وارد فعالیــت شــوند، عمــاًل ســازوکارهایی پدیــدار شــد کــه بازهــم ســازمان 
دســت بــاال را داشــت. البتــه درســت اســت کــه ســازمان کوچــک شــد ولــی 
بــه هرحــال کوچــک شــدنش بــه لحــاظ جــدا شــدن بســیاری از واحدهــا از 

ــود.  دولــت ب
بــه عبــارت دیگــر، شــرکت های بــزرگ دولتــی ســر جــای خــود هســتند. 
ــاز  ــی ب ــرکت های دولت ــان ش ــن حسابرس ــروه تعیی ــم کارگ ــش ه ــدی پی چن
همیــن حکــم را کــرده بــود. اکنــون هــم تقریبــاً همیــن حکــم جــاری اســت. 
در مــورد مؤسســات خیلــی بــزرگ رســماً اعــالم شــده و در مــورد بقیــه هــم 
گفته انــد کــه می تواننــد از بیــن مؤسســات انتخــاب کننــد. چنان کــه عــرض 
ــه  ــی ک ــم آنان ــموم، بازه ــز و مس ــای تردیدبرانگی ــه فض ــه ب ــا توج ــردم، ب ک
ــتفاده  ــی اس ــازمان حسابرس ــات س ــد از خدم ــعی می کنن ــتند س ــاط هس محت
ــی  ــاز الزام های ــال ب ــه هرح ــم ب ــر ه ــد راهب ــه ی مفی ــورد مؤسس ــد. در م کنن
ــرد  ــرار می گی ــه ق ــن مؤسس ــه ی ای ــه در مجموع ــی ک ــود دارد و کارهای وج

بــه نوعــی بــه صــورت تکلیفــی انتخــاب شــده اســت.
به مــرور  و  بودنــد  بزرگ تــر  بعضــی  خصوصــی،  مؤسســه های  در 
ــر  ــون بزرگ ت ــد و اکن ــر بودن ــم کوچک ت ــی  ه ــدند و بعض ــر ش کوچک ت
ــود دارد؛  ــی وج ــی بزرگ ــه ی خیل ــم مؤسس ــم بگویی ــاید نتوانی ــده اند. ش ش
ــا  ــا ب ــه ي آن ه ــی فاصل ــد، ول ــه بزرگ ترن ــات از بقی ــدادي از مؤسس ــه تع البت
بــزرگ می شناســیم  به عنــوان مؤسســه ي  شــاخص های مؤسســه ای کــه 
بســیار زیــاد اســت. اگــر ایــن مســئله را آسیب شناســی کنیــم، مشــاهده 
ــا  ــده اند، ب ــزرگ ش ــون ب ــه اکن ــم ک ــه هایی ه ــن  مؤسس ــه همی ــم ک می کنی
صــرف هزینــه ی ســنگین ایــن کار را انجــام داده انــد. یعنــی مجبــور شــده اند 

کــه حق الزحمه هــای بــه نســبت کمــی بگیرنــد. 
این کــه چــرا اصــوالً بــه شــکل طبیعــی ایــن مؤسســه ها بــزرگ نمی شــوند، 
دالیــل نســبتاً زیــادی دارد و در ایــن فرصــت مجــال آن نیســت کــه بــه همــه 
اشــاره کــرد. امــا یــک نکتــه ی کلیــدی ایــن اســت کــه واقعــاً صاحــب کاران 
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ــت  ــن واقعی ــود. ای ــت بش ــزرگ درس ــی ب ــه ی حسابرس ــد مؤسس نمی خواهن
اســت. صاحــب کاران از مؤسســه ای کــه از نظــر آن هــا »عیــب« دارد پرهیــز 
ــت.  ــه اس ــازی مؤسس ــان بی نی ــم در نظرش ــب«  ه ــن »عی ــد. بزرگ تری می کنن
چــون مؤسســه ی بــزرگ تاحــدودی بی نیــاز می شــود. بنابرایــن قــدرت 
چانه زنــی صاحــب کار بــا مؤسســه ی بــزرگ کم تــر اســت. تعامــل، بــه 
را حل وفصــل  مالــی  اختالفــات  به ســادگی  باشــد  قــادر  مفهومــی کــه 
کنــد، دشــوارتر می شــود. جالــب اســت کــه اغلــب می بینیــم کم تریــن 
هزینــه ی شــرکت ها هزینــه ی حسابرســی اســت. گاهــی می گوینــد کــه 
ــات و از  ــه ی ملزوم ــه، از هزین ــه ی آبدارخان ــه، از هزین ــای متفرق از هزینه ه
بیش تــر هزینه هــا کم تــر اســت. در حالی کــه بیش تریــن حساســیت روی 

ــود دارد. ــی وج ــه ي حسابرس هزین
در مــورد ایــن تمایــل صاحــب کاران، یعنــی صاحبــان 
کســب وکار، به هرحــال طبیعــی اســت و در همــه جــای 
ــرارداد  ــرف ق ــانی ط ــا کس ــد ب ــب کاران می خواهن ــا صاح دنی
ــه  ــد. ب ــر باش ــان باالت ــی خودش ــدرت چانه زن ــه ق ــوند ک بش
و  عمومــی  نهادهــای  بایــد حمایت هــای  می رســد  نظــر 
ــد  ــه بتوان ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج ــازی های مقررات بسترس

زمینه ســاز بــزرگ شــدن مؤسســات حسابرســی باشــد.
ــک  ــران  ی ــی در ای ــرفته و حت ــورهای پیش ــه، در کش ــتانیان: البت ــواد بس ج
ــعی  ــاری س ــای تج ــرکت ها و واحده ــه ش ــود دارد ک ــی وج ــش  پنهان گرای
می کننــد حســابرس خــود را از بیــن مؤسســه هایی انتخــاب کننــد کــه 
متناســب بــا اندازه شــان اســت، یعنــی هیچ وقــت یــک شــرکت بــزرگ 
دنبــال یــک مؤسســه ی متوســط یــا کوچــک نمــی رود. حتمــاً مــی رود 

ســراغ مؤسســه ی خیلــی بــزرگ. ایــن گرایــش شــکل گرفتــه و درحقیقــت 
ــدر  ــا آن ق ــد م ــد بگوین ــی می توانن ــرای شــرکت ها. یعن ــغ اســت ب ــد تبلی مانن
ــچ  ــان شــفاف و روشــن اســت کــه هی ــای مالی م درســت کاریم و صورت ه

ــم.  ــد، نداری ــی بیای ــر حسابرس ــه ه ــی از این ک نگران
بــزرگ  مؤسســات  شــکل گیری  طبیعــی  ســازوکارهای  مــوارد  ایــن 
اســت. در این جــا بایــد بــه ســراغ مقــررات هــم برویــم. بســترهای مقرراتــی 
بزرگ شــدن  بــرای  طبیعــی  بســتر  یعنــی  باشــد،  مشکل ســاز  می توانــد 
ــر  ــن داســتان تغیی ــال، ای ــوان یــک مث ــه عن مؤسســه ها فراهــم نشــده اســت. ب
حســابرس را در نظــر بگیریــد کــه به راحتــی جاگیــر کرده انــد، تثبیــت 
ــته  ــتداللی نوش ــه ی اس ــک مقال ــن ی ــود م ــاًل خ ــه مث ــد، درحالی ک کرده ان
ــابرس  ــر حس ــن تغیی ــودن ای ــت ب ــورد نادرس ــی در م ــل محکم ــودم و دالی ب

ــته ام.  نوش

منظورتان »چرخش اجباری حسابرسان« است؟
ــز  ــد بشــود. االن همــه  چی ــه حکــم نبای ــن زمین ــه، در ای جــواد بســتانیان: بل
حسابرســان،  اجبــاری  چرخــش  جریــان  در  اســت.  »حکــم«  براســاس 
حسابرســان اطالعات شــان را از دســت می دهنــد. صاحــب کاران هــم از 
ــه  ــروه و مجموع ــک گ ــد در ی ــد و می آین ــتفاده می کنن ــوع اس ــن موض ای
ــه  ــت ک ــن اس ــن کار ای ــراد ای ــد. ای ــتفاده می کنن ــف اس ــان مختل از حسابرس
ــا اشــخاص  حســابرس شــرکت مــادر قــادر نیســت تمــام معامالتــی را کــه ب
وابســته اســت و می توانــد ریســک زایــدی داشــته باشــد، دریابــد. بــه 
همیــن علــت اســت کــه گاهــی صاحــب کاران پیشــنهاد می دهنــد کــه شــما 
حســابرس شــرکت مــادر شــوید. بعــد می بینیــد شــرکت های وابســته را  
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مؤسســه ی دیگــری حسابرســی می کنــد. 
بــه نظــر مــن، حسابرســان هــم بایــد مقاومــت کننــد و بگوینــد کــه چنیــن 
چیــزی را نمی پذیریــم. ولــی متأســفانه بــا توجــه بــه بــازار محــدود خدمــات 
ــره  ــت باالخ ــن اس ــا ممک ــم، خیلی ه ــا داری ــه م ــی ک ــی و وضعیت حسابرس

ــد.  همیــن کار را هــم انجــام دهن
نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه کارفرمایــان نه عالقــه دارنــد و نه رودربایســتی 
ــا مؤسســه هایی کــه در شــرف  ــزرگ ی ــه ســمت حسابرســان ب ــد ب کــه بیاین
بزرگ شــدن هســتند. بنابرایــن اگــر کســی هــم بــزرگ اســت در طــول زمــان 
ــا  ــد اندازه ه ــگاه کنی ــب ن ــور مرت ــه ط ــر االن ب ــد. اگ ــک  اش می کنن کوچ
ــاره، یکــی  ــزرگ  اســت کوچــک می شــود دوب جابه جــا می شــوند. یکــی ب
ــی و  ــد اصل ــن پی آم ــر م ــه نظ ــن ب ــود. ای ــزرگ می ش ــت و ب ــک اس کوچ

واقعــی عملکــرد صاحــب کاران اســت.

بــا تشــکر از آقــای دکتــر بســتانیان، تأکید ایشــان تا انــدازه ای 
روی تمایــل صاحــب کاران در کوچــک نگه داشــتن مؤسســات 
یــا اســتفاده از خدمــات مؤسســات کوچــک و محیــط نامســاعد 
ــت. از  ــوده اس ــات ب ــدن مؤسس ــزرگ ش ــرای ب ــی ب مقررات
ــه  ــث را ادام ــم بح ــش می کنی ــوادلو خواه ــدی س ــای مه آق

دهنــد.

مهــدی ســوادلو: فکــر می کنــم قبــل از هــر چیــز بایــد تعریفــی از مؤسســه ی 
ــف  ــی تعری ــیم. یعن ــته باش ــان داش ــاد خودم ــور و در اقتص ــزرگ در کش ب
ــوالً  ــا معم ــان. م ــادی خودم ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــزرگ ب ــه ی ب مؤسس
مؤسســه ای را بــزرگ می دانیــم کــه تعــداد شــرکایش بیش تــر باشــد، 
ــا  ــن، این ه ــر م ــه نظ ــا ب ــت. ام ــن دس ــواردی از ای ــد و م ــر باش کارش بیش ت
ــی  ــه ی اصل ــی مؤلف ــد؛ ول ــاخص ها الزم باش ــن ش ــاید ای ــت، ش ــی نیس کاف
یــک مؤسســه ی بــزرگ را بایــد ایــن بدانیــم کــه ســاختارش واقعــاً توســعه ی 
ــداد  ــم تع ــانی اش، ه ــروی انس ــداد نی ــم تع ــی ه ــد. یعن ــته باش ــوازن داش مت
ــی اش و هــم روش هــای حسابرســی  شــرکای اش، هــم ســازمان اداری و مال
ایــن شــاخص ها را داشــت  اگــر همــه ی  باشــد.  استانداردشــده داشــته 
ــای اقتصــاد  ــا معیاره ــه ب ــزرگ اســت؛ البت ــک مؤسســه ب ــوان گفــت ی می ت
ایــران. منظــورم مؤسســاتی در مقیــاس مؤسســات بــزرگ بین المللــی نیســت، 

ــا باشــد.  ــدازه ی اقتصــاد خــود م بلکــه مؤسســاتی اســت کــه در ان
ــن اســت کــه ممکــن اســت  ــورد دیگــر هــم وجــود دارد و آن ای یــک م
ــه  ــاًل ب ــد و مث ــی باش ــا طوالن ــری ه ــزرگ تصمیم گی ــه ی ب ــک مؤسس در ی
ــد و  ــی کنن ــد یــک موضــوع را نهای ــا این کــه بتوانن ــن ســطح برســد ت چندی
ایــن موضــوع موجــب شــده کــه شــرکت هــا عالقه منــد باشــند بــا مؤسســات 

کوچک تــر کار کننــد .

ــًا  ــن اســت کــه واقع ــدی ای ــه ی کلی نکت
ــه ی  ــد مؤسس ــب کاران نمی خواهن صاح
بشــود. درســت  بــزرگ  حسابرســی 

اجـبـــاری  چـرخـــش  جـــریان  در 
حسابرســان، حسابرســان اطاعات شــان 
را از دســت می دهنــد. صاحــب کاران 
هــم از ایــن موضــوع اســتفاده می کننــد 
و می آینــد در یــک گــروه و مجموعــه از 
ــد. ــتفاده می کنن ــف اس ــان مختل حسابرس

ــت.  ــام رف ــال ادغ ــه دنب ــا ب مؤسســه ی م
بــرای ادغــام تنهــا یــک شــرط گذاشــتیم 
آن  و  بــود  منطقــی  نظــرم  بــه  کــه 
این کــه، در زمــان ادغــام، هیچ کــس 
ــی  ــا در پ ــه م ــد؛ چراک ــود کن ــد س نبای
ســود نبودیــم. ســود بایــد از طریــق 
متأســفانه  شــود.  ایجــاد  هم افزایــی 
شکســت  مســیر  ایــن  در  بــار  چنــد 
خوردیــم )چنــد بــار در مذاکــرات و 
ــی(. ــه ی اجرای ــم در مرحل ــار ه ــک ب ی
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ــه طــور کلــی مؤسســه ی بــزرگ  نکتــه ی مهــم در واقــع ایــن اســت کــه ب
ــد. در  ــرده باش ــدا ک ــوازن پی ــعه ی مت ــم توس ــان ه ــد ساختارهایش ــاً بای قاعدت
ــات الزم در  ــود امکان ــه وج ــه ب ــی توج ــه ي حسابرس ــاختار مؤسس ــث س بح
یــک موسســه بســیار مهــم اســت ، مثــاًل اگــر مؤسســه ای بــزرگ باشــد، در 
حــد این کــه ســالی 30 یــا 40 میلیــارد تومــان کار انجــام بدهــد، قاعدتــاً بایــد 
ــته  ــوب داش ــی خ ــه ی فن ــد، کمیت ــته باش ــوب داش ــوزش خ ــز آم ــک مرک ی
ــاً  ــود صرف ــرح می ش ــی مط ــا پرسش ــر ی ــی اختالف نظ ــد وقت ــد، نمی توان باش
ــت  ــن اس ــد ممک ــن فراین ــود ای ــد. خ ــاع بده ــابداران ارج ــه ی حس ــه جامع ب
ــارد  ــا 40 میلی ــه ای 30 ی ــت مؤسس ــرار اس ــی ق ــاً وقت ــد. قاعدت ــی باش طوالن
ــه ی فنــی  ــا کمیت ــد منتظــر باشــد ت ــد، دیگــر نبای تومــان کار را مدیریــت کن
جامعــه بــه تمــام مســائل  پاســخ بدهــد، خــودش بایــد امکاناتــی بــرای 
ــا  ــن تصمیم گیری ه ــا ای ــه بس ــد. چ ــته باش ــش ها داش ــه پرس ــخ گویی ب پاس
ــی.  ــه های حسابرس ــایر مؤسس ــرای س ــد ب ــی باش ــودش مرجع ــخ ها خ و پاس
ــی مهــم اســت. ــی و برنامه هــای آموزشــی خیل ــه ی فن ــن وجــود کمیت بنابرای

ــم. فکــر می کنــم واقعــاً بخــش بزرگــی  در ایــن راســتا، موانعــی هــم داری
ــا 15  ــه ی 14 ی ــع عــدم تشــکیل مؤسســات بــزرگ، حداقــل در تجرب از موان
ــه هرحــال مــا نمی توانیــم خیلــی  ســاله ی تشــکیل جامعــه، ایــن اســت کــه ب
راحــت بــا هــم کار کنیــم. منظــورم نــه فقــط مــا حســابدارها. بلکــه »مــا« در 
کل کشــور اســت! شــما ببینیــد مــا چندتــا شــرکت بــزرگ مهندســی مشــاور 
داریــم؟ چندتــا شــرکت بــزرگ پیمانــکاری ســاختمانی داریــم؟ واقعــاً 
ــاز جامعــه اســت کــه باعــث شــده  ــن نی ــم. در بخــش پزشــکی هــم ای نداری
مثــاًل بیمارســتان های خصوصــی نســبتاً بزرگــی داشــته باشــیم کــه پزشــک ها 
بتواننــد باهــم آن جــا را اداره کننــد، کار بکننــد، بــا هــم ســهام دار باشــند، بــا 
هــم تعامــل داشــته باشــند. اگــر ایــن نیــاز نبــود، شــاید مــا در بخــش پزشــکی 

ــتیم!  ــزرگ را نداش ــی ب ــتان های خصوص ــن بیمارس ــم ای ه
ــار هم دیگــر  ــم کن ــم کــه بتوانی ــا نتوانســتیم شــرایطی فراهــم کنی اصــوالً م
ــطوح  ــد در س ــا 300 کارمن ــا 200 ی ــریک ب ــریک، 15 ش ــال 10 ش ــرای مث ب
مختلــف حسابرســی کار بکننــد. ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. واقعــاً شــاید یکــی 
ــه  ــد و شــاید تکــراری ب ــه ای اســت کــه همــه گفته ان ــن نکت ــل اش ای از دالی
ــم.  ــردن را نداری ــم کار ک ــا ه ــی ب ــه ي فرهنگ ــا آن زمین ــه م ــد ک ــر برس نظ
ــه فقــط هــم ایــن فرهنــگ نیســت، شــاید یکــی از دالیــل آن هــم نبــود  البت

ــت . ــق اس ــای موف تجربه ه
جامعــه ی حســابداران از ســال 1380 تشــکیل شــد و قبــل از آن مؤسســات 
ــم  ــازار کار ه ــتند و ب ــم داش ــی ه ــد، کار اندک ــمار بودن ــی کم ش حسابرس
ــان  ــه ی مهندس ــه جامع ــم ب ــگاه کنی ــر ن ــل، اگ ــود. در مقاب ــی ب ــر دولت بیش ت
مشــاور، ایــن تشــکل 40 ســال اســت کــه تشــکیل شــده و از بیــن هــم نرفتــه و 
مثــل مــا هــم الــزام انحــالل و تشــکیل دوبــاره را نداشــته اســت. امــا در بخــش 
مهندســان مشــاور هــم شــاید 4 یــا 5  شــرکت بــزرگ وجــود داشــته باشــد.
ــرکت  ــما در ش ــم! ش ــکل را داری ــن مش ــم ای ــهامی ه ــرکت های س در ش
ســهامی هــم نمی بینیــد کــه مثــاًل چنــد صنعتگــر بتواننــد بــا هــم کارخانــه ی 
معظمــی را ایجــاد کننــدو چنــد دهــه یــا چنــد نســل اداره شــوند. بــه لحــاظ 
این کــه بــاز هــم تأکیــد می کنــم قائــم بــه فــرد بــودن بنگاه هــا اســت. 
ــال  ــه هرح ــتند، ب ــا هس ــن آدم ه ــم همی ــی ه ــه های حسابرس ــرکای مؤسس ش
تمایــل دارنــد موسســه را در حــد کوچــک و چنــد نفــری اداره کننــد تــا بــه 

ــد . ــزرگ فکــر کنن موسســات ب
البتــه، شــاید 14 یــا 15 ســال زمــان کوتاهــی اســت و شــاید عجلــه داریــم 
کــه مؤسســات بــزرگ تشــکیل شــود. مــن بــاور دارم کــه قاعدتــاً مؤسســات 
بــزرگ تشــکیل می شــود، اعتقــاد دارم کــه آرام آرآم و از دل همیــن 
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ــا  ــزرگ می شــویم! و ب مؤسســات موجــود شــاهد شــکل گیری مؤسســات ب
کمــی خوش بینــی می گویــم بــه نظــرم از بیــن هــم نمــی رود، کوچــک هــم 
ــزرگ  ــت و ب ــه ی فعالی ــرای ادام ــی ب ــه راهکارهای ــن این ک ــود، ضم نمی ش
ــتفاده  ــوان اس ــر می ت ــورهای دیگ ــات کش ــود. از تجربی ــدا می ش ــدن پی مان
کــرد یــا از تجربــه ی مؤسســات مشــابهی کــه در دنیــا بــوده اســت. مقــررات 
ــه  ــت ک ــن نیس ــررات ای ــورم از مق ــرد؛ منظ ــدون ک ــوان م ــم می ت آن را ه
ــن  ــه ای بی ــا توافق نام ــد ب ــرکا می توانن ــود ش ــد. خ ــذاری بکن ــت قانون گ دول
خودشــان ایــن محیــط مقرراتــی را شــکل بدهنــد. ایــن رونــد به آرامــی طــی 

ــوند. ــزرگ ش ــات ب ــا مؤسس ــود ت می ش

ــه ی  ــرای مقایس ــم ب ــتفاده کنی ــان اس ــال خودت ــر از مث اگ
ــه ی مهندســان مشــاور  ــا جامع ــه ی حســابداران رســمی ب جامع
ــی  ــک ویژگ ــی ی ــاظ آسیب شناس ــه لح ــورد ب ــر دو م در ه
ــت. ــودِن آن هاس ــرد ب ــه ف ــم ب ــم قائ ــم و آن ه ــابه می بینی مش

مهدی سوادلو: فردیت... بله دقیقاً این معضل وجود دارد.

شــاید نکتــه ی کلیــدِی دیگــر ایــن باشــد کــه در بســیاری از 
ــی  ــا تغییرات ــت و ب ــت اس ــی دول ــب کار اصل ــا صاح فعالیت ه
ــورد مهندســین  ــًا در م ــت و نهادهــای شــبه دولتی، مث در دول
ــاق  ــه اتف ــی ک ــا تغییرات ــد آن، ب ــهرداری ها و مانن ــاور ش مش
می افتــاد بــه اصطــاح شــاهد عــروج و افــول مؤسســات 

بوده ایــم. مختلــف  وشــرکت های 
ــک  ــن ی ــد. م ــت وصل ان ــه دول ــون ب ــت چ ــت اس ــوادلو: درس ــدی س مه
ــه،  ــاز جامع ــه نی ــا توجــه ب ــم. ب ــام کن ــم و بحــث را تم ــه کن ــم اضاف ــه ه نکت
منظــورم نیــاز کشــور و جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم، بــه خدمــات 
ــد.  ــاق بیفت ــد اتف ــر می توان ــزرگ راحت ت ــات ب ــکیل مؤسس ــان تش حسابرس
ــم،  ــورد کنی ــی برخ ــتوری و مقررات ــم دس ــوارد را نمی توانی ــه ی م ــی هم یعن
بلــه ممکــن اســت در شــروع بــر اســاس الزامــات موسســات بــزرگ تشــکیل 
ــی  ــد، ول ــده باش ــد، ترغیب کنن ــا کن ــش ایف ــم نق ــه ه ــاید جامع ــود و ش ش
ــی را  ــان مثال ــد. هم ــاز بکن ــد احســاس نی ــا بای ــه ی م اقتصــاد کشــور و جامع
ــن  ــود، ای ــاز نب ــه یــک بیمارســتان مجهــز نی ــم اگــر ب کــه زدم تکــرار می کن
ــه تشــکیل مؤسســات  ــاز ب پزشــک ها دور هــم جمــع نمی شــدند، بنابرایــن نی

ــد. ــدا بکن ــد جامعــه پی ــزرگ حسابرســی را هــم بای ب
ــره ای  ــتان ها جزی ــم در بیمارس ــا ه ــت دکتره ــه فعالی ــتانیان: البت ــواد بس ج
ــد و  ــر می گذارن ــک مدی ــدک اســت و ی اســت و مشــارکت جمعی شــان ان

ــد. ــان را می کنن ــدام کار خودش ــر ک ه
ــکیالتی  ــره تش ــد باالخ ــی ببینی ــه ام. ول ــاًل متوج ــه، کام ــوادلو: بل ــدی س مه
ــت  ــا اهمی ــرای آن ه ــه بیمــار می دهــد، ب ــی کــه ب کــه درســت شــده، خدمت

بخــش بـــزرگی از مـــوانع عــدم تشــکیل 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــزرگ، ای ــات ب مؤسس
ــت  ــی راح ــم خیل ــا نمی توانی ــال م هرح
بــا هــم کار کنیــم. منظــورم نــه فقــط مــا 
حســابدارها. بلکه »ما« در کل کشــور است!

ــزرگ  مؤلفــه ی اصلــی یــک مؤسســه ی ب
ــاختارش  ــه س ــدانیم ک ــن بـ ــد ای را بای
ــد. ــته باش ــوازن داش ــعه ی مت ــاً توس واقع

ــام و  ــرای ادغ ــات الزم ب ــه اقدام از جمل
تحصیــل و فعالیــت مؤسســات بــزرگ باید 
بــر ایــن مــوارد تأکید کــرد: مکانیســم های 
فـرهنگ ســـازی  آمــوزش،  کـــنترلی، 
داخــل مـؤسســـات و درک نـیازهـــا. 
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دارد. شــاید بخشــی کــه جزیــره ای  کار می کننــد، مســایل خــاص خودشــان 
را داشــته باشــند . تأکیــد مــن ایــن اســت کــه در ایــن مقیاس هــا هــم دور هــم 
ــن  ــم. در همی ــاً نیاموخته ای ــوز واقع ــردن را هن ــی ک ــدن و کار جمع ــع ش جم
مــدت تشــکیل جامعــه بســیاری از موسســات کــه بــا حداقــل تعــداد شــریک 
فعالیــت مــی کننــد هــم دچــار تغییــرات گســترده ای شــده اند. یعنــی مــا در 

ایــن مــدت حتــی نتوانســتیم ســه نفــر هــم باهــم کار کنیــم .
 

ــوادلو در  ــای س ــاب آق ــیرزاده، جن ــر مش ــای دکت ــاب آق جن
صحبت های شــان بــر موانــع فرهنگــی تأکیــد داشــتند و 
ــه  ــی ک ــات بین الملل ــور مؤسس ــدم حض ــه ع ــد ب ــاره کردن اش
می توانــد بــه انتقــال تجربــه بــه ایــران منجــر بشــود، همچنیــن 
در مــورد نقــش دولــت به عنــوان صاحــب کار اصلــی، قائــم بــه 
فــرد بــودن مؤسســات و ایــن مســئله اشــاره کردنــد کــه نبــود 
ــابداری  ــه ی حس ــه جامع ــدود ب ــًا مح ــزرگ صرف ــات ب مؤسس
ــاز  ــود نی ــرورت وج ــه ض ــان ب ــن ایش ــت. همچنی ــور نیس کش
اجتماعــی اشــاره داشــتند، در چارچــوب بحــث کنونــی، 
ــامل  ــد ش ــه می فرمایی ــی ارائ ــه جنابعال ــی ک ــوط راهنمای خط

ــواردی اســت؟  چــه م
همایــون مشــیرزاده: بــه نظــرم حــق مطلــب را آقایــان ادا کردنــد، در ادامــه 
ــتین  ــم. نخس ــه می کن ــان اضاف ــای آقای ــد گفته ه ــب در تأیی ــی ـ دو مطل یک
ــی  ــی و کوچک ــه بزرگ ــت ک ــن اس ــد ای ــن می رس ــن م ــه ذه ــه ب ــی ک مطلب
ــم  ــه آن می گویی ــران ب ــا در ای ــه م ــه ک ــت. آن چ ــبی اس ــوم نس ــک مفه ی
بــزرگ، ممکــن اســت در جــای دیگــر دنیــا اساســاً بــه عنــوان یک مؤسســه ی 
ــن بزرگــی و کوچکــی  ــی نشــود. ضمــن این کــه ای ــزرگ تلق حسابرســی ب

ــت مؤسســه. اگــر  ــط فعالی ــی اســت از شــرایط اقتصــادی محی خــودش تابع
ــه تاریخچــه ی ایــن موضــوع نــگاه کنیــد، دلیــل ایجــاد مؤسســات بــزرگ  ب
ــابقاً  ــیم و س ــزرگ می شناس ــه ی ب ــوان 4 مؤسس ــه عن ــاال ب ــه ح ــزی ک و چی
ــه وجــود  ــد و تحوالتــی کــه در ایــن مؤسســات ب ــزرگ بودن 8 مؤسســه ی ب
آمــد، نیــاز شــرکت های چندملیتــی کــه عمومــاً آمریکایــی و انگلیســی 
ــابه،  ــتاندارد کاری مش ــت و اس ــا کیفی ــه ب ــت ک ــانی اس ــه حسابرس ــد ب بودن
ــام مشــترک، بتواننــد ایــن شــرکت های  ــا یــک ن ــد مشــترک، ب ــا یــک برن ب
پراکنــده در سرتاســر دنیــا را حسابرســی کننــد. پــس ایــن ناشــی از شــرایط 
ــن  ــاً ای ــد. طبیعت ــت می کردن ــرکت ها در آن فعالی ــه ش ــود ک ــادی ای ب اقتص
نیــاز باعــث شــد کــه مؤسســات حسابرســی هــم ادغــام شــوند، بــا مؤسســات 
ــد.  ــدی را شــکل بدهن ــا اساســاً مؤسســات جدی ــد، ی ــی مشــارکت کنن محل
 BIG FOUR ــه ــات 4گان ــد مؤسس ــش درآم ــال پی ــار، دو س ــاس آم براس
ــه در  ــزی ک ــا آن چی ــاً ب ــن اساس ــت. ای ــوده اس ــارد دالر ب ــا 34 میلی از 24 ت
ــه  ــن این ک ــاوت دارد. ضم ــود تف ــی می ش ــزرگ« تلق ــوان »ب ــه عن ــا ب ــن م ذه
می کننــد،  کار  کــه  جغرافیایــی  محــدوده ی  در  هرکدام شــان  این هــا 
ــت  ــد تح ــکا کار می کن ــه درآمری ــتند. آن ک ــل هس ــررات آن مح ــت مق تح
ــررات  ــت مق ــد، تح ــس کار می کن ــه در انگلی ــت و آن ک ــررات آمریکاس مق
انگلســتان اســت. ایــن مؤسســه ها در مجموعــه ای کــه قــرار می گیرنــد نوعــی 
شــرکت های بــا مســئولیت محدودنــد و ســپس یــک نهــادی بــر فــراز همــه ی 
ــا  ــد ی ــرد، اداره می کن ــا را دربرمی گی ــری آن ه ــد چت ــه مانن ــت ک ــا هس این ه

ــد.  ــگ می کن ــم هماهن ــت بگویی ــر اس بهت
ــم  ــم، می بینی ــل می کنی ــان تأم ــگاه و در کارش ــا ن ــن بنگاه ه ــه ای ــی ب وقت
کارشــان تنهــا حسابرســی نیســت. حسابرســی بخــش کوچــک یــا محــدودی 
ــری از درآمدشــان  ــم بخــش محدودت ــر بگوی ــا دقیق ت از کار این هاســت و ی
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در قیــاس بــا درآمدشــان از کارهــای دیگــر محــدود بــه حسابرســی اســت. 
خدماتــی مثــل خدمــات بررســی فنــی بیمــه ای Actuary، خدمــات حقوقــی 
و خدمــات کارشناســی انجــام می دهنــد، حتــي مثــاًل خدمــات ارزیابــی 
ــت  ــات مدیری ــواردی، خدم ــد. در م ــری انجــام می دهن سیســتم های کامپیوت
ــال،  ــد. به هرح ــام می دهن ــتگان و... انج ــور بازنشس ــه ام ــیدگی ب ــروت، رس ث
ــی  ــد و متک ــاً پای بن ــا صرف ــه این ه ــوع دارد ک ــدری تن ــه ق ــات ب ــن خدم ای
ــا  ــان ی ــزرگ شدن ش ــاید راز ب ــتند، و ش ــان نیس ــای حسابرسی ش ــه درآمده ب
رشــدی کــه کرده انــد در ایــن باشــد کــه توانســته اند در زمینه هــای مختلــف 

فعالیــت کننــد. 
در مباحــث اشــاره شــد کــه در کار تیمــی مشــکل داریــم، بلــه، بــه احتمــال 
اقتصــادی  محدودیت هــای  بــر  عــالوه  اصلــی  دالیــل  از  یکــی  زیــاد، 
ــام داده  ــش انج ــال پی ــی چندس ــت. تحقیق ــا اس ــی  م ــای فرهنگ محدودیت ه
بودنــد، نــه در مــورد کار حسابرســان بلکــه کاًل در مقولــه ی فرهنــگ. در ایــن 
ــد  ــی کــرده بودن ــورد کار تیمــی ارزیاب ــه را در م ــگ ســه جامع ــق فرهن تحقی
ــدر  ــی چه ق ــدرت، یعن ــه ی ق ــد: فاصل ــیده بودن ــی رس ــای جالب ــه مؤلفه ه و ب
تصمیم گیری هــا متمرکــز اســت، یــا این کــه یــک فــرد چه قــدر حاضــر 
ــه شــریک بشــود؟  ــا بقی ــا قدرتــش را ب ــدرت داشــته باشــد ی اســت تمرکــز ق
ــا  ــودن ی ــه ســنن، محافظــه کار ب ــودن ب ــد ب ــی، پای بن ــا جمع گرای ــی ی فردگرای
نبــودن، عاطفــی بــودن یــا نبــودن، جزئی نگــر بــودن مــردم بــه لحــاظ فرهنگــی 
در برابــر کلی نگــری یــا یونیورسالیســم، دیــد بلندمــدت داشــتن در برابــر 
ــف  ــق مختل ــای مناط ــودن فرهنگ ه ــگ نب ــتن، تک رن ــدت داش ــد کوتاه م دی
ــد،  ــرق می کن ــان ف ــگ محله های م ــهر، فرهن ــوی ش ــو و آن س ــن س ــا در ای م
ــه ی  ــد، درج ــرق می کن ــی مان ف ــام ارزش ــد، نظ ــرق می کن ــان ف ارزش های م
تحمل مــان فــرق می کنــد. همــه ی این هــا باعــث می شــود کــه طبعــاً کار 
تیمــی نتوانیــم بکنیــم، مؤسســه ی بــزرگ را ســخت تر می توانیــم اداره کنیــم. 
اشــاره ای فرمودنــد کــه، صاحب کارهــا عالقــه ندارنــد کــه یــک حســابرس 
تمــام کارهای شــان را انجــام بدهــد، البتــه خــود حسابرســان هــم محدودیــت 
ــش از  ــم بی ــا نمی توانی ــذارد، م ــت می گ ــا محدودی ــرای م ــه ب ــد. جامع دارن
درصــدی از درآمدمــان را از یــک مجموعــه کســب کنیــم. یــا بایــد آن قــدر 
بــزرگ شــویم کــه یــک کانگلومریــای بــزرگ و وســیع و چندالیــه را 
ــون  ــرا؟ چ ــی  از آن را. چ ــک بخش ــاً ی ــه صرف ــا این ک ــم، ی ــی کنی حسابرس
از 20 درصــد درآمــد مؤسســه بیش تــر می شــود. آن هایــی کــه ایــن راه 
را پیش تــر رفته انــد و تجربــه کرده انــد، ســعی کرده انــد ایــن موانــع را 
برطــرف کننــد. شــاید یکــی از زمینه هایــی کــه می توانــد کمــک کنــد 
ــم. چنــد مؤسســه ی  ــه کنی ایــن اســت کــه بتوانیــم خدمــات گســترده ای ارائ
ــان  ــد غالب  ش ــر از حسابرسی شــان درآم ــه کار غی حسابرســی می شناســیم ک
ــات  ــای مؤسس ــه مزای ــه همین ک ــد ک ــب باش ــما جال ــرای ش ــاید ب ــد؟ ش باش
ــا مشــخص  ــد. مزای ــد، معایــب اش را هــم مطــرح می کنن ــزرگ را می گوین ب
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 بزرگــی و کوچکــی یــک مفهــوم 
نســبی اســت. آن چــه کــه مــا در 
ایــران بــه آن می گوییــم بــزرگ، 
ــا  ــر دنی ــای دیگ ــت در ج ــن اس ممک
ــه ی  ــک مؤسس ــوان ی ــه عن ــًا ب اساس
نشــود. تلقــی  بــزرگ  حسابرســی 

ــه نحــوی  ــازار ب در آن ســوی دنیــا، ب
تفکیــک  مختلفــی  بخش هــای  بــه 
ــزرگ کار  ــات ب ــت. مؤسس ــده اس ش
شــرکت های بــزرک را می کننــد و 
مؤسســات کوچــک کار شــرکت هــای 
محلــی و کوچــک را انجــام می دهند. 

ــه  ــده و ب ــوض ش ــی ع ــرایط خیل ش
نظــر مــن رو بــه بهبــود گذاشــته 
بحث هــا  همیــن  شــاید  اســت. 
بــودن  بهتــر  بــه  رو  نشــانه های 
اوضــاع و احــوال باشــد. بــه هرحــال 
تجربه هــا جمــع شــده اســت و آن 
ــکل  ــه ش ــد ب ــه می گوین ــینرژی ک س
ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــری ب دیگ
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باشــد، درآمــد بیش تــر  اســت: جــذب صاحــب کار بیش تــر می توانــد 
می توانــد داشــته باشــد، خدمــات بیش تــر می توانــد ارائــه کنــد، دانــش 
ــد داشــته باشــد،  ــد داشــته باشــد، اطالعــات می توان فنــی گســترده تر می توان
زمینــه ی ارائــه ی خدمــات متنــوع بــه صاحــب کاران متفــاوت در صنعت هــای 
متفــاوت می توانــد داشــته باشــد، کارهــا تخصصی تــر می شــود و نیــرو 
ــده  ــام شناخته ش ــک ن ــد، ی ــک برن ــال ی ــد. به هرح ــذب می کن ــر ج راحت ت
ــعب و  ــی ش ــکان حسابرس ــد، ام ــاد می کنن ــه آن اعتم ــردم ب ــه م ــود ک می ش
ــد.  ــته باش ــد داش ــت را می توان ــاط مملک ــا نق ــی در اقص ــرکت های فرع ش

ــق و  ــر تحقی ــا مهم ت ــت و از این ه ــرل کیفی ــد، کنت ــاره کردن ــوزش اش ــه آم ب
توسعه شــان اســت. شــما اگــر بــه ســایت مؤسســات بــزرگ برویــد بیش تریــن 
چیــزی کــه در ایــن ســایت ها می بینیــد، R&D اســت. کمکــی کــه ایــن  
مؤسســات در تدویــن اســتانداردها و ایجــاد دانــش حرفــه ای هــر روز می کننــد. 
مقوله هایــی مثــل مســئولیت اجتماعــی و ... بــرای ایــن مؤسســات مطــرح اســت. 
امــا از ســوی دیگــر بایــد بــه معایــب مؤسســات بــزرگ هــم اشــاره 
روی  بیش تــر  بــزرگ  حسابرســی  مؤسســات  کــه  می گوینــد  کــرد. 
می کننــد.  تکیــه  دســت  ایــن  از  مــواردی  و  برنامــه  و  دســتورالعمل 
نیروهــای جــوان می فرســتند ســر کارهــا. می گوینــد کــه در آمریــکا 
انجــام  را  رســیدگی  بیش تــر کار  شــرکا  محلــی خــود  مؤسســات  در 
در  می دهنــد  انجــام  را  رســیدگی  کار  باتجربه ترهــا  پــس  می دهنــد، 
ــزرگ  ــات ب ــب مؤسس ــوان معای ــه عن ــا را ب ــا. این ه ــا جوان تره ــاس ب قی

می کننــد.  مطــرح 
ضمــن این کــه ایــن مؤسســات بــزرگ هــم یــک کار کوچــک نمی تواننــد 
انجــام بدهنــد! در آن ســوی دنیــا، بــازار بــه نحــوی بــه بخش هــای مختلفــی 
تفکیــک شــده اســت. مؤسســات بــزرگ کار شــرکت های بــزرک را 

ــک را  ــی و کوچ ــای محل ــرکت ه ــک کار ش ــات کوچ ــد و مؤسس می کنن
ــد.  ــام می دهن انج

اگــر مؤسســات حسابرســی مــا بــزرگ شــدند چــه اســتراتژی ای در 
ــر  ــات بزرگ ت ــت، مؤسس ــد داش ــن کار خواهن ــی و گرفت ــه ی بازاریاب زمین
ــه  ــواردی ک ــر؟ م ــت ارزان ت ــا قیم ــد، ب ــر بکنن ــد کار کوچک ت ــا حاضرن آی
به اختصــار اشــاره کــردم بحث هایــی اســت کــه بــه طــور مختصــر در مــورد 

بزرگ بــودن و کوچک بــودن مؤسســات حسابرســی قابــل طــرح بــود.
ــه  ــد، ب ــایل اشــاره کردن ــی از مس ــه طیف ــیرزاده ب ــاب مش جن
ــتند  ــاره داش ــات اش ــی مؤسس ــی و بزرگ ــودن کوچک ــبی ب نس
ــات  ــاد مؤسس ــرای ایج ــی ب ــرایط بین الملل ــم ش ــش مه و نق
و همچنیــن ســاختار مؤسســات بــزرگ. ضرورتــًا ســاختار 
ــن  ــتند. ای ــزرگ نیس ــرکت های ب ــبیه ش ــزرگ ش ــات ب مؤسس
ــک رأس  ــط ی ــه فق ــد ک ــبکه ای دارن ــاختار ش ــات س مؤسس
ــل  ــه ای عم ــتقل حرف ــبکه های مس ــکل ش ــه ش ــه ب ــد و بقی دارن
ــی  ــات متنوع ــزرگ خدم ــی ب ــات حسابرس ــد، مؤسس می کنن
ــدودی از  ــش مح ــر بخ ــن خاط ــه همی ــد و ب ــه می دهن ارائ
ــات حسابرســی اســت.  ــن مؤسســات ناشــی از خدم ــد ای درآم
همچنیــن نقــاط ضعــف مؤسســات بــزرگ نیــز مــورد اشــاره ی 
ــی  ــای مصطف ــت، از آق ــرار گرف ــیرزاده ق ــر مش ــای دکت آق
جهانبانــی درخواســت می کنیــم در ایــن چارچــوب تجربــه ی 

ــد. ــان کنن ــان را بی خودش
ــه جامعیــت مباحثــی کــه دوســتان مطــرح  ــا توجــه ب مصطفــی جهانبانــی: ب
کردنــد مــن بــه طــور مشــخص بــه مســئله ی مؤسســات حسابرســی در ایــران 
می پــردازم. در شــکل گیری مؤسســات حسابرســی در ایــران، مؤسســاتی 
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ــت  ــران فعالی ــمی ای ــابداران رس ــه ی حس ــکیل جامع ــش از تش ــه پی ــد ک بودن
ــن اطــالع دارم، متکــی  ــی کــه م ــا جای ــا، ت ــت عمــده ی آن ه داشــتند، فعالی
ــا تشــکیل  ــوده اســت. ب ــه کار دســت دوم از طــرف ســازمان حسابرســی ب ب
جامعــه ی حســابداران، افــرادی کــه کار حرفــه ای می کردنــد در بخش هــای 
یــا  و  می کردنــد  مالــی  کار  و  بودنــد  غیرشــاغل  واقــع  در  و  مختلــف 
ســمت های مدیریــت داشــتند مؤسســه درســت کردنــد، بعــد از آن هــم 
جوانانــی کــه از آزمــون حســابدار رســمی قبــول شــدند و یــا بازنشســتگانی 
ــی خــارج شــدند، مؤسســات حسابرســی مان را تشــکیل  کــه از بخــش دولت
دادنــد. یعنــی بــه ایــن شــکل، مؤسســات حسابرســی شــکل گرفــت. عــده ای 

ــدند.  ــه ش ــج اضاف ــا به تدری ــم بعده ه
در واقــع، ایــن طــور تصــور می شــد کــه مــا بایــد کل نیازهــای ایــن حرفــه 
را تأمیــن بکنیــم. تصــور می شــد چــون دولــت بــه ســمت اجــرای اصــل 44 
حرکــت می کنــد و حسابرســی یــک کار تصدی گــری اســت، کاهــش 

ــود.  ــاد ش ــات ایج ــه مؤسس ــود ک ــث می ش ــری باع تصدی گ
ــر،  ــال اخی ــی ـ دو س ــی در یک ــمی یعن ــابداران رس ــه ی حس ــا در جامع ام
مصوبــه ای شــد و شــرطی گذاشــتند کــه چــه کســی می توانــد شــریک 
مؤسســه ی حسابرســی باشــد. هرکــس کــه امتحــان حســابدار رســمی قبــول 
می شــد، آمــد و شــد شــریک مؤسســات حسابرســی، هرکســی هــم 10 ســال 
ــوز  ــع مج ــرش و در واق ــه ی پذی ــت در کمیت ــت رف ــی را داش ــابقه ی دولت س
ــان  ــم دوره ی بازنشستگی ش ــده ای ه ــد. ع ــی ش ــل حسابرس ــت و داخ گرف
آمدنــد و مــا االن در خدمت شــان هســتیم. شــاید مؤثرترین شــان هــم، همیــن 

بخــش آخــر باشــند! 
ــم  ــم، می بینی ــی ســروکار داری ــای ســرمایه گذاری و نظارت ــا نهاده ــی ب وقت
انــگار کوپنــی  بکنــد،  تقســیم می  خواهــد  را  صاحــب کار کــه کارهــا 
ــه  ــر مؤسس ــود ه ــه می ش ــاًل گفت ــی مث ــد. یعن ــهمیه بندی می کن ــد و س مي بینن
ــه توانمنــدی مؤسســه نمی شــود. هــر مؤسســه ســه  ســه کار. اصــاًل نگاهــی ب
ــه ی  ــد و کمیت ــام بدهن ــد انج ــا کار نمی توانن ــر از دو ت ــا بیش ت کار، بانک ه
ــد.  ــما نمی ده ــه ش ــداد کار ب ــن تع ــر از ای ــاًل بیش ت ــان اص ــاب حسابرس انتخ

با چه استداللی؟
ــد.  ــه ندارن ــه جامع ــه ب ــرای ارائ ــی ب ــدام مبنای ــی: هیچ ک ــی جهانبان مصطف
ــن مســایل بحــث جــدی کارشناســی  ــد. روی ای ــزی نمی گوی هیچ کــس چی

نمی شــود. 
ــت  ــن اس ــم ای ــت، مه ــم نیس ــی مه ــه خیل ــدازه ی مؤسس ــن، ان ــر م ــه نظ ب
ــا  ــه انته ــا ب ــی از م ــد. االن خیل ــت بده ــه ی فعالی ــد ادام ــه بتوان ــه مؤسس  ک
ــتیم  ــم، نتوانس ــی بکنی ــتیم آینده پژوه ــون نتوانس ــدیم، چ ــام ش ــیدیم، تم رس
آینده ســازی بکنیــم، نتوانســتیم تــا االن فعالیت مــان را نقــد بکنیــم، نتوانســتیم 
بــا درگذشــت  جانشــین پروری بکنیــم، داریــم تمــام می شــویم! یعنــی 
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ــل   10 دلیــل شکســت ادغــام و تحصی
براســاس  حسابرســی  مؤسســات  در 
تحقیقــات اعــام شــده اســت. اولیــن 
ــت.  ــام اس ــن ادغ ــرور طرفی ــئله غ مس
یعنــی وقتــی می آینــد بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه بگوینــد مــن از تــو 
باالتــرم، ایــن مســئله جهانــی اســت و 
تنهــا بــه کشــور مــا محــدود نمی شــود.

مؤسســه ی  یــک  کــه  خدماتــی 
بین المللــی حسابرســی ارائــه می کنــد، 
ــت؛  ــی اس ــوان خدمات ــامل 140 عن ش
ــم؟ ــی داری ــوان خدمت ــا عن ــا چندت م

ــن باشــد  ــی م ــد حام ــی کــه بای دولت
ــه  رقیــب مــن اســت. دولت هــا وظیف
ــون  ــند، چ ــخ گو باش ــه پاس ــد ک دارن
ــال  ــا در ح ــور م ــع کش ــا از مناب آن ه
زندگــی هســتند، اداره و مســئولیت 
بــر عهــده ی آنــان اســت و بایــد 
ــردم  ــت م ــاز فعالی ــان بسترس خودش
ــد. ــت می کنن ــا رقاب ــا م ــا ب باشــند، ام
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ــن  ــد؛ قدیمی تری ــل ش ــم تعطی ــه اش ه ــان، مؤسس ــت رفته م ــت از دس دوس
مؤسســه ی کشــور! روان شــادی کــه بــا 45 ســال ســابقه روز جمعــه، در حــال 

ــرد. ــوت ک ــده ي کاری ف کار روی پرون
وقتــی بــا دوســتان می نشــینیم دربــاره ی ادغــام حــرف می زنیــم، فکــر 
می کننــد بــا ادغــام مســئولیتش را می دهــد بــه کــس دیگــر و خــودش مــی رود 
ــر  ــروز اگ ــتند، ام ــه هس ــن حرف ــزرگان ای ــه ب ــر در جلس ــتان حاض ــار. دوس کن
چــاره ای نیندیشــیم بــه آخــر می رســیم! نیــاز بــه پاســخ گویی به شــدت افزایــش 
پیــدا کــرده اســت، آیــا ســاختار مؤسســات مــا تــوان پاســخ گویی بــه ایــن جمعی 
را کــه از مــا ســؤال می پرســد، دارد؟ حــاال دیگــر »اداره ی آگاهــی« هــم مــا را 

بــرای پاســخ گویی می خواهــد! 
مــا غیــر از واقعیــت اقتصــاد جامعه مــان نمی توانیــم باشــیم. اقتصــاد غیرشــفاف، 
اقتصــاد دولتــی، اقتصــادی کــه در آن فــرار مالیاتــی نهادینــه اســت، ایــن حجم از 
پول شــویی،... هنــوز کــه هنــوز اســت می بینیــم درصــد بزرگــی از بخش هــای 
پولــی کشــور مــا غیرمتشــکل اســت. یعنــی هیــچ نهــادی بــر آن نظــارت نــدارد. 
تــازه در مــاه اخیــر قانــون نظــارت بانــک مرکــزی بــر بــازار غیرمتشــکل مصوب 
شــد. یعنــی قبــل از آن، اصــاًل بانــک مرکــزی نقشــی در نظــارت بــر ایــن بــازار 

نداشــته اســت. 
مــا هــم در ایــن اقتصــاد داریــم فعالیــت می کنیــم. بعــد می بینیــم کــه رتبــه ی 
کشــور مــا در پول شــویی در دنیــا بســیار بــاال اســت. پــس مــن در ایــن محیــط 
ــاق غیرعــادی  ــک اتف ــزرگ شــویم کــه ی ــن نیســت کــه ب اصــاًل بحــث ام ای

بیفتــد، نــه.... جمــع بشــویم تنهــا بــرای آن کــه بتوانیــم تــداوم پیــدا کنیــم. 
مــا دو ســه بــار این مســئله را تجربــه کردیم. آقای دکتــر بســتانیان این تجربه 
را داشــتند. مــا در ابتــدای تأســیس جامعــه ی حســابداران کنسرســیومی بــه نــام 
پیشــرو تشــکیل دادیــم. در واقــع پنــج مؤسســه آمدیــم ایــن کار را کردیــم؛ 

ــم  ــی نمی توانی ــیم. به تنهای ــته باش ــوزش داش ــم آم ــی نمی توانی ــون به تنهای چ
تدویــن دســتورالعمل داشــته باشــیم. بخشــی از هزینه هــا به تنهایــی، بــرای مــا 
گــران اســت. امــا وقتــی جلوتــر آمدیــم بــا شکســت روبــه رو شــدیم. شــاید 
ــروز روشــن  ــای ام ــا شــاید واقعیت ه ــروز را نداشــتیم و ی چــون پختگــی ام
نشــده بــود. در دوره ای کــه آقــای دکتــر بســتانیان تصمیــم بــه ادغــام گرفتنــد، 
ــا تمــام محدودیت هــای  جامعــه ی حســابداران رســمی یــک دســتورالعمل ب

قانونــی موجــود برایــش تهیــه کــرد، تــا ایــن امــر امکان پذیــر شــود. 
امــا مــن عرضــم ایــن اســت کــه امــروز نمی توانیــم برویــم مجموعــه ای را 
حسابرســی کنیــم کــه بــر فنــاوری روز مجهــز باشــد امــا مــن فنــاوری روز را 
نداشــته باشــم. برویــم جایــی را حسابرســی کنیــم کــه دانــش روز مدیریــت 
داشــته باشــد، امــا مــن دانــش روز مدیریــت نداشــته باشــم. برویــم جایــی را 
ــد  ــات جدی ــا و واقعی ــه ی مدل ه ــر پای ــازمان اش ب ــه س ــم ک ــی کنی حسابرس

اســت، امــا ســازمان مــن هنــوز متکــی بــه آدم هــا باشــد. 
ــردی  ــش راهب ــردن بخ ــه جداک ــور ب ــع مجب ــا در واق ــه م ــم ک ــر می کن فک
ــای مؤسســه مان  ــد فراینده ــی هســتیم. بای در مؤسســات مان از بخــش عملیات
را بشناســیم. در واقــع خدماتــی کــه یــک مؤسســه ی بین المللــی حسابرســی 
ارائــه می کنــد، شــامل 140 عنــوان خدماتــی اســت؛ مــا چندتــا عنــوان 
خدمتــی داریــم؟ اگــر مؤسســه  دارای بخــش تحقیــق و توســعه داشــته با شــد، 
ــترده ای  ــات گس ــد، خدم ــف می کن ــد تعری ــت جدی ــم خدم ــش ه ــن بخ ای
ــا  ــه آن ه ــور ب ــرای کش ــون ب ــطه ی قان ــه واس ــاً ب ــه بعض ــود ک ــف می ش تعری

ــم.  ــاج داری احتی
ــه  ــع ب ــه راج ــدارم ک ــاز ن ــن نی ــه م ــد ک ــد بگوی ــه می توان ــدام مؤسس ک
ــازار فعالیت هــای یــک مؤسســه  ــازارم تحقیقــات داشــته باشــم کــه ببینــم ب ب
و  مشــخصات  چــه  مــن  رقبــای  مــن چیســت؟  آینــده ی  کجاهاســت؟ 
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ــظ و  ــث حف ــانی ، مبح ــروی انس ــث نی ــا  روی مبح ــد. م ــی دارن ویژگی های
نگهــداری ســرمایه مان، واقعــاً چــه کاری انجــام داده ایــم؟ ایــن خــود یــک 
ــه  ــا ن ــوزش اســتاندارد اســت، ی ــا آم ــا تنه ــوزش م ــا آم ــد می شــود. آی فراین

ــد؟  ــوزش ببینن ــد و آم ــا برون ــد واقع ــات بای ــرکای مؤسس ش
نکتــه ای را اضافــه کنــم، 10 دلیــل شکســت ادغــام و تحصیــل در مؤسســات 
ــرور  ــئله غ ــن مس ــت. اولی ــده اس ــالم ش ــات اع ــاس تحقیق ــی براس حسابرس
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــد ب ــی می آین ــی وقت ــت. یعن ــام اس ــن ادغ طرفی
بگوینــد مــن از تــو باالتــرم، ایــن مســئله جهانــی اســت و تنهــا بــه کشــور مــا 
ــازی  ــه ی فرهنگ س ــدر در زمین ــه چه ق ــم ک ــد ببینی ــود. بای ــدود نمی ش مح
ــی  ــم. کارهای ــق کنی ــازی تحقی ــن فرهنگ س ــرای ای ــد ب ــم. بای ــد کار کنی بای
ــم،  ــام ده ــد انج ــه، نبای ــک مؤسس ــوان ی ــن، به عن ــم م ــت را ه ــن دس از ای
بلکــه جامعــه ی حســابداران بایــد انجــام دهــد. در برابــر حــق عضویتــی کــه 

ــد.  ــام ده ــات را انج ــن تحقیق ــد ای ــرد بای می گی
واقعــاً مســئله ی قابــل تاملــی اســت کــه مــا می گوییــم مؤسســات مــا 
ــد  ــی می گذارن ــت را گاه ــن کیفی ــا تضمی ــات م ــد! مؤسس ــتراتژی ندارن اس
ــد و  ــان دهن ــابداران نش ــه ی حس ــه جامع ــط ب ــه فق ــه ک ــن مرحل ــرای آخری ب
ــن  ــم، تضمی ــتاندارد داری ــا اس ــد، م ــد باش ــور نبای ــد، این ط ــاز را بگیرن امتی

کیفیــت هــر مؤسســه ای مشــخص می شــود. 
ــا  ــت، آن ه ــاوت اس ــگ کار متف ــا، فرهن ــت ادغام ه ــل شکس ــن دلی دومی
ــد،  ــی دارن ــگ کاری متفاوت ــدام فرهن ــام هرک ــد ادغ ــد در فراین ــه می رون ک
انتقــال کارکنــان بــا مشــکل مواجــه می شــود. از فناوری هــای متفــاوت 
ــا  ــد. چندت ــف دارن ــه ی کســب وکار و تحــول ضعی ــد، برنام ــتفاده می کنن اس

ــد؟  ــب وکار دارن ــه ی کس ــاًل برنام ــا اص ــه های م از مؤسس
در نتیجــه، بــه نظــر مــن شــرایط جامعــه مؤسســات را کوچــک نگــه داشــته 
اســت. مــا اگــر می خواهیــم اســتمرار داشــته باشــیم، نیــاز داریــم ایــن تحــول 

را بــه لحــاظ فکــری ایجــاد کنیــم. تــداوم مــا منــوط بــه ایــن مســئله اســت. 
بحــث کوچکــی و بزرگــی مؤسســه در قیــاس بــا چنیــن بحث هایــی 
ــر  ــودم مدی ــن خ ــه م ــروزی ک ــبات ام ــب مناس ــوی دارد. در قال ــت ثان اهمی
ــب کار  ــا صاح ــان ب ــودم هم زم ــروم و خ ــر کار ب ــودم س ــم، خ ــه باش مؤسس

بنشــینم، تقریبــاً دیگــر غیرممکــن می شــود. 

ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــای جهانبان ــث آق ــل بح ماحص
امکان پذیــری تــداوم فعالیــت مؤسســات نیازمنــد تحــول 
مهمــی در ســاختار نهادی مؤسســات حسابرســی کشــور هســتیم. 
بهتــر اســت کــه وارد دور دوم گفتگــو شــویم. حاضــران عزیــز 
ــرار نیســت مجــدداً چــرخ را  ــد کــه ق ــن باورن ــر ای همگــی ب
اختــراع کنیــم، تجربــه ی جهانــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
ــت  ــش رقاب ــه در آن افزای ــت ک ــی اس ــا صنعت ــی تنه حسابرس

ــام  ــاهد ادغ ــن ش ــود. بنابرای ــت می ش ــش کیفی ــث کاه باع
ــر  ــروری ب ــا م ــم. ب ــی بوده ای ــات حسابرس ــل مؤسس و تحصی
آمــاری کــه آقــای دکتــر مشــیرزاده هــم پیــش از ایــن اشــاره 
کردنــد، مــا از 1989 تــا امــروز از 8 شــرکت بــزرگ حسابرســی 

ــیده ایم. ــزرگ رس ــرکت ب ــه 4 ش ب
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــخص ای ــور مش ــه ط ــا ب ــش م پرس
بــه تجربــه ی جهانــی و همچنیــن آسیب شناســی ای کــه 
ــداوم  ــا ت ــم ت ــد کنی ــه بای ــتیم، چ ــرد داش در دور اول میزگ
آن  بــه  پاســخ گویی  جهــت  در  حسابرســی  فعالیت هــای 
نیازهــای اجتماعــی  و افزایــش شــفافیت و مقابلــه بــا معضاتــی 
ماننــد اقتصــاد رانتــی، اقتصــاد زیرزمینــی، غیرشــفاف و ... میســر 

ــود؟ ــدنی ش و ش
ــد  ــه بحث هایــی کــه آقــای جهانبانــی مطــرح کردن جــواد بســتانیان: مــن ب
از ابتــدا بــاور داشــتم و مؤسســه ي ما از بــدو تأســیس بــا ایــن مســائل روبــه رو 
بــود و در صــدد رفــع آن هــا و یافتــن راهــکار بودیــم. تمــام مســائلی را کــه 
امــروزه در اســتانداردها مــدون شــده، مــا در آن زمان انجــام دادیــم. از هنگام 
ــتان  ــل داس ــا در عم ــتیم، ام ــدگاه را داش ــن دی ــه همی ــت مؤسس ــروع فعالی ش
ــیاری از  ــمی بس ــابداران رس ــه ی حس ــکیل جامع ــش از تش ــود. پی ــاوت ب متف
ــم.  ــا را می زنی ــن حرف ه ــا ای ــد کــه م صاحــب کاران نمــی توانســتند بپذیرن
ــت، وقتــی بــه یــک  یکــی از »مدیــران شــریف« یــک مؤسســه می گف
ــه شــما آمــده ام!  ــرای کمــک ب ــه آن هــا می گویــم مــن ب شــرکت مــی روم ب
می دانیــم ایــن خــالف تمــام اصــول حرفــه ای اســت. حســابرس بایــد چــه در 
ــازاری  باطــن و چــه در ظاهــر مســتقل باشــد. بدیهــی اســت کــه در چنیــن ب
ــال  ــه دنب ــت ب ــر اس ــی حاض ــه کس ــرد. چ ــت ک ــوان رقاب ــرد نمی ت ــن ف ــا ای ب
یــک حســابرس مســتقل بــرود تــا زمانــی کــه حسابرســی هســت کــه ادعــاي 

ــک« دارد؟!  »کم
ــه  ــرادی ک ــه اف ــود ک ــی می ش ــا ناش ــازاری از آن ج ــن ب ــکل گیری چنی ش
صرفــاً حســابرس ســاده بودنــد، ناگهــان مؤسســه دار شــدند. انــدازه ی واقعــی 
ــرض  ــد. ف ــاری ایجــاد کرده ان ــن گرفت ــوده اســت، بنابرای ــن نب ــراد ای ــن اف ای
کنیــد کــه مــن و عــده ای در یــک مؤسســه شــریک هســتیم، یــک حســابرس 
دیگــر هــم بــه جمــع شــرکا افــزوده می شــود. بعــد از مدتــی کــه ایــن فــرد بــا 
تمــام صاحــب کاران و کارفرمایــان آشــنا شــد، درخواســت رفتــن می کنــد! 
در اساســنامه ای کــه جامعــه طــرح کــرده )گفتنــی اســت ایــن نکتــه هــم جــای 
ــد،  ــن کنن ــه تدوی ــن زمین ــررات در ای ــه مق ــای آن ک ــه ج ــه ب ــاد دارد ک انتق
ــه تهیــه کرده انــد( بیــان شــده کــه وقتــی شــریکی مــی رود  اساســنامه ی نمون
ــل  ــت؟ حاص ــرقفلی چیس ــی س ــا معن ــد. در این ج ــرقفلی بدهی ــه او س ــد ب بای
ــاجره در  ــر و مش ــکل گیری اختالف نظ ــاهد ش ــل ش ــه در عم ــده ک ــن ش ای

ــویم.  ــات می ش مؤسس
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ــا مؤسســه دار  ــادی از همــکاران م ــی مهــم اســت. شــمار زی ــه خیل ــن نکت ای
ــتند  ــدند و می توانس ــنا ش ــب کاران آش ــا صاح ــج ب ــه به تدری ــده اند، چراک ش
ــد  ــل کنن ــازمانی را تحم ــگاه س ــد جای ــراد نمی توانن ــد. اف ــتقیم کار بگیرن مس
ــان  ــا در فرهنگ م ــد. م ــان باش ــازمان از آن خودش ــه کل س ــد ک و می خواهن
ایــن فردگرایــی و روحیــه ی فــردی را کــه مانــع کار جمعــی می شــود داریــم. 
خــروج ناگهانــی افــراد از یــک مؤسســه، تنهــا بــه تضعیــف آن مؤسســه منتهــی 

مــی شــود. 
مؤسســه ی مــا بــه دنبــال ادغــام رفــت. بــرای ادغــام تنها یک شــرط گذاشــتیم 
ــد  ــان ادغــام، هیچ کــس نبای ــود و آن این کــه، در زم ــه نظــرم منطقــی ب کــه ب
ســود کنــد؛ چراکــه مــا در پــی ســود نبودیــم. ســود بایــد از طریــق هم افزایــی 
ایجــاد شــود. متأســفانه چنــد بــار در ایــن مســیر هــم شکســت خوردیــم )چنــد 
بــار در مذاکــرات و یــک بــار هــم در مرحلــه ی اجرایــی(. ایــن مســئله ای اســت 

کــه در نهایــت بــا آن مواجــه می شــدیم. 
یکــی از خصوصیــات اخالقــی عجیــب در ایــن موقعیت هــا ایــن اســت کــه 
افــراد پــس از شــریک شــدن، عالقه منــدی ســابق خــود بــه کار را از دســت 
ــاری  ــرم گرفت ــه نظ ــایل ب ــن مس ــد. ای ــابق را ندارن ــور س ــد و آن ش می دهن
فرهنگــی ماســت و در قبــال آن دســت مان بســته اســت و هیــچ کاری 

نمی تــوان کــرد. 
جامعــه ي  مثــاًل  اســت.  افــراد  بــا  برخــورد  نحــوه ی  دیگــر  نکتــه ی 
ــان گردن کشــی می کنــد، برخــورد  ــه زعــم آن ــا افــرادی کــه ب حســابداران ب
می کنــد. ایــن افــراد تنهــا بــر اصــول خــود و روش هــای خــود تأکیــد دارنــد؛ 
ــا  ــود ی ــرار می ش ــا تک ــن برخورده ــف ای ــوارد مختل ــه در م ــم ک ــا می بینی ام
ــب برخــورد  ــی دهــد. متأســفانه وجــه غال ــن کار را انجــام م ــورس هــم ای ب
ــد برچســب  ــا انتهــا رعایــت می کنن ــه ای را ت ــرادی کــه دیســیپلین حرف ــا اف ب

»گردن کشــی« اســت. 
ــت.  ــم اس ــدور حک ــکل ص ــه ش ــاً ب ــابداران مرتب ــه ی حس ــای جامع رفتاره
ــه نظــر مــن  ایــن مقــررات دســت و پــا گیــر عمــاًل مانــع پویایــی می شــود. ب
مقررات گــذاری در ایــن کشــور در بســیاری مــوارد زیان بخــش بــوده 
اســت، چراکــه بــه نتایجــی متضــاد منجــر شــده اســت. قبــل از هــر چیــز، بایــد 
ذهنیت هــا را عــوض کــرد وگرنــه بــا مقــررات تحکم آمیــز نتیجــه ای حاصــل 
ــه جایــی  نمی شــود جــز دســت وپا گیــری. مــا از طریــق حکــم و مقــررات ب
نمی رســیم. بایــد مســائل را در وهلــه ی نخســت درک و ســپس بــه آن عمــل 

ــد.  ــنی درک کنن ــایل را به روش ــد مس ــران بای ــرد، تصمیم گی ک
ــی درســت می شــود کــه  ــت زمان ــن وضعی ــم ای ــم را مختصــر می کن کالم
ــل آن  ــرد و در عم ــکل بگی ــا ش ــن م ــد در ذه ــی جدی ــوم فرهنگ ــک مفه ی

ــم.  ــال کنی مفهــوم را دنب

در مجمــوع آقــای بســتانیان براســاس تجربــه معتقدنــد 
ــی  ــینرژی منته ــی و س ــه هم افزای ــا ب ــران ادغام ه ــه در ای ک
ــد  ــان دی ــایل هم ــن مس ــی از مهم تری ــاید یک ــت. ش ــده اس نش
ــه  ــا هم ــق نگاه ه ــت. اف ــایل اس ــه مس ــراد ب ــدت اف کوتاه م
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــل ب ــن دلی ــه همی ــت و ب ــدت اس کوتاه م
مؤسســات بــزرگ حسابرســی نرفته ایــم و بنابرایــن تجاربــی کــه 
ــررات  ــه مق ــد. ب ــوده ان ــق نب ــته ایم موف ــام داش ــورد ادغ در م
زایــد اشــاره داشــتند و این کــه نوعــی از مقررات زدایــی 
ــر نهادهــای نظارتــی و ضعــف  الزم اســت. همچنیــن ایشــان ب
تشــکل خودانتظــام خــود حرفــه ی حسابرســی تاکیــد کردنــد. 

ــیم. ــوادلو را می پرس ــای س ــر آق نظ
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مهــدی ســوادلو: عالقــه دارم مســتقیماً در مــورد همیــن بحــث تــداوم 
فعالیــت کــه مطــرح کردیــد صحبــت کنــم. مشــکالت را آقــای دکتــر 
ــه فکــر راه  ــت ب ــن وضعی ــر اســت حــاال در ای ــد، بهت بســتانیان مطــرح کردن
ــته  ــزرگ داش ــه ی ب ــد مؤسس ــا چن ــم ت ــام دهی ــد انج ــه بای ــیم. چ ــاره باش چ

ــیم؟  ــته باش ــزرگ را داش ــه ی ب ــک مؤسس ــه ای از ی ــا تجرب ــیم، ی باش
ــه  ــیم ک ــنهاد برس ــن پیش ــه ای ــه ی اول ب ــاید در مرحل ــه ش ــم ک ــر می کن فک
ــریک  ــد ش ــد چن ــام، واج ــورت ادغ ــه در ص ــوند ک ــکیل ش ــاتی تش مؤسس
شــاخص و جــدی و بــه قــول معــروف پایــه ی کار باشــند. ایــن افــراد شــاخص 
مانــع از آن اشــکاالتی کــه ذکــر شــد می شــوند، اشــکاالتی از قبیــل بــاال رفتــن 
ســن افــراد، بازنشســتگی و ... ایــن شــرکا )مثــاًل پنــج شــریک( حداقــل نیمی از 
ســهم یــک مؤسســه را داشــته باشــند و مابقــی ســهم در اختیــار نســل جوان تــر 
)مثــاًل 15 نفــر( باشــد. ایــن کار بــه عنــوان نخســتین گام در راه شــکل دهی بــه 

مؤسســات بــزرگ بســیار اساســی اســت. 

تعریف شما از شریک شاخص چیست؟
مهــدی ســوادلو: منظــور از شــریک شــاخص ایــن اســت کــه افــرادی کــه 
چنــد دهــه ســابقه ی مؤسســه داری و فعالیــت دارنــد، اســتوانه های یــک 
ــبت  ــه ی به نس ــه تجرب ــرادی ک ــر اف ــوی دیگ ــوند. از س ــد ش ــه ی جدی مؤسس
ــچ  ــه هی ــوند. ب ــراد ش ــن اف ــن ای ــده جایگزی ــد در آین ــد بتوانن ــری دارن کم ت
وجــه منظــور مــا تشــکیل یــک انحصــار نیســت، بلکــه ســاختن مســیری بــرای 
بازتولیــد و تــداوم اســت. ایــن نقطــه ی آغــازی اســت بــرای ایجــاد مؤسســات 

بــزرگ. 
ــا وضعیــت  یــک مســئله ی دیگــر، یافتــن تجربیــات مشــابه از کشــورهایی ب
تقریبــاً مشــابه اســت. بایــد بــه کشــورهای در حــال پیشــرفتی مثــل ترکیــه یــا 
مالــزی نــگاه کنیــم. این کــه آن هــا بــرای ایجــاد مؤسســات بــزرگ چــه راهــی 
ــزرگ رفتنــد؟  ــال مؤسســات بین المللــی ب ــه دنب ــاً ب ــا تمام ــد؟ آی را طــی کردن
ــا  ــه چــه صــورت اســت؟ آی ــازار در آن جــا ب ــوع تقســیم بندی ب ــم کــه ن ببینی
شــرکت های بین المللــی را مؤسســات بین المللــی حسابرســی می کننــد و 
شــرکت های بومــی را مؤسســات خودشــان؟ بایــد ایــن مســئله را دقیقــاً بررســی 

کــرد.
ــرای  ــابداران ب ــه ی حس ــه جامع ــت ک ــن نیس ــی ای ــور از مقررات نویس منظ
ــرای  مؤسســات مقــررات بنویســد، بلکــه ایــن اســت کــه خــود مؤسســات ب
ورود و خــروج شــرکا، تشــکیل مؤسســه و ادامــه ی کارشــان مقــررات 

ــند.  بنویس

 آیــا در مــورد ادغــام و تحصیــل مؤسســه های مقرراتــی 
ــت؟ ــاری اس ــام ج ــن ع ــان قوانی ــا هم ــت ی ــاص هس خ

ــوران، در  ــه ی فری ــام مؤسس ــه ی ادغ ــل تجرب ــه دلی ــی: ب ــی جهانبان مصطف

ــن  ــا ای ــئله ی م ــد. مس ــن ش ــام تدوی ــه ی ادغ ــه، آیین نام ــورای عالی جامع ش
اســت کــه ادغــام بــه معنایــی کــه در جهــان می بینیــم، نداریــم. ادغامــی کــه 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــت، بدی ــن اس ــکل گرفت ــال ش ــا در ح ــور م در کش
یــک مؤسســه ای متوقــف شــود، ولــی شــرکای اش در یــک مؤسســه ی دیگــر 

ــن موضــوع مطــرح شــد.  ــه ی حســابداران ای ادغــام شــوند. در جامع

آیا بستر مقرراتی برای ادغام و تحصیل مهیاست؟
ــه ای  ــابداران تجرب ــه ی حس ــکیل جامع ــدای تش ــی: در ابت ــی جهانبان مصطف
ــت  ــام هس ــورد ادغ ــم در م ــی ه ــک بحث ــتیم. ی ــیوم داش ــوان کنسرس ــه عن ب
ــات  ــیاری از مؤسس ــداد بس ــا تع ــم و ب ــروع کرده ای ــت ش ــال اس ــه دو س ک
مذاکــره کرده ایــم. در بــورس اوراق بهــادار تعریفــی صــورت گرفتــه اســت 
کــه ســازمان حسابرســی مشــمول تغییــر نمی شــوند، مؤسســات عضــو جامعــه 
ــر  ــمول تغیی ــند مش ــته باش ــریک داش ــر و ش ــه 20 مدی ــم ک ــابداران ه حس

ــد.  ــئله ش ــن مس ــمول ای ــر مش ــا مفیدراهب ــه تنه ــود ک نمی ش
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه گریــزی از ادغــام نداریــم و  مــا در مجمــوع ب
بــرای دور شــدن از ایــن فضایــی کــه تــا حــاال شــرح داده شــد، تصمیــم بــه 
ــار مؤسســه ی  ــر روی اساســنامه ی چه ــم. ب ــی گرفتی ــک کار تحقیق انجــام ی
بــزرگ دنیــا کار کردیــم. بــا دو فــرد ارشــد حقوقــی شــروع بــه کار کردیــم. 
اساســنامه ی مؤسســاتی را هــم کــه بــه نظــر می آمــد متفــاوت بــود بــا نمونــه 
ــر  ــای دکت ــه ی آق ــم. نکت ــا گرفتی ــابداران از آنه ــه ی حس ــنامه ی جامع اساس
بســتانیان نکتــه ی کلیــدی ماجــرا اســت. مــا در اساســنامه مان ســرقفلی 
را حــذف کردیــم. مســئله ای کــه مؤسســات را همیشــه دچــار مشــکل 
ــن  ــدی ای ــکل بع ــم. مش ــذف کنی ــد آن را ح ــت؛ بای ــرقفلی اس ــازد س می س
ــم  ــده اش مبه ــد آین ــات کار می کن ــا در مؤسس ــا م ــه ب ــردی ک ــه ف ــت ک اس
ــه  ــوان کســی کــه ب ــه عن ــت شــده ب ــروی تربی ــای نی اســت. چگونگــی ارتق
ســطح شــراکت رســیده اســت، را تعریــف کردیــم. مطمئــن بودیــم کــه اگــر 
ایــن کار را انجــام ندهیــم تــداوم فعالیــت بــا خطــر مواجــه مــی شــود. چــون 
مــن بــه عنــوان یــک مؤسســه رقیــب دارم، دولتــی کــه بایــد حامــی مــن باشــد 
ــون  ــند، چ ــخ گو باش ــه پاس ــد ک ــه دارن ــا وظیف ــت. دولت ه ــن اس ــب م رقی
ــر  ــا در حــال زندگــی هســتند، اداره و مســئولیت ب ــع کشــور م آن هــا از مناب
عهــده ی آنــان اســت و بایــد خودشــان بسترســاز فعالیــت مــردم باشــند، امــا 
ــا مــا رقابــت می کننــد. رقیــب مــا خیلــی راحــت می توانــد بــه ســخت افزار  ب

ــد.. ــون را عــوض کن ــی قان ــد حت ــی راحــت می توان ــد، خیل دســت یاب
ــای مؤسســات  ــن همیشــه در جدل ه ــان هســت کــه م ــن می ــه ای در ای نکت
شــاهد بــودم، بدیــن ترتیــب کــه وقتــی فــرد بــه ســن بازنشســتگی می رســد، 
ــد  ــد نمی توان ــن می کنن ــوق اش را تعیی ــق و حق ــور ح ــد چه ط ــون نمی دان چ
ــا  ــه م ــم ک ــت. گفتی ــر اس ــئله ای فراگی ــن مس ــرود. ای ــرون ب ــه بی از مؤسس
ــا بخــش شــورای  ــن م ــم. همچنی ــن مســئله را تعریــف کنی ــد ای ــان بای خودم
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ــارات  ــی از اختی ــی بخش ــم. یعن ــرار دادی ــه ق ــردی را در ارکان مؤسس راهب
ــه ایــن شــورا واگــذار کردیــم.  مجمــع و بخشــی از تدویــن خــط مشــی را ب
ــه  ــی این ک ــم. یعن ــم داری ــای آن را ه ــند، الگوه ــم باش ــراد خودترمی ــن اف ای
ــر  ــه نف ــا ب ــد ت ــی بمان ــراکت ا ش باق ــد، ش ــارج ش ــه خ ــی از مؤسس ــر کس اگ
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــیم کنن ــان تقس ــن خودش ــه بی ــه این ک ــد، ن ــال دهن ــدی انتق بع
ایــن، ســازمان مان را فرایندگــرا تعریــف می کنیــم. افــرادی کــه تجربــه 
ــانی در  ــع انس ــال مناب ــوند. مث ــعه ش ــق و توس ــئول تحقی ــان مس ــد خودش دارن

ــرا دارد.  ــتی از ماج ــه درک درس ــد ک ــی باش ــت کس دس
ــع ضــرورت اســت کــه  ــه ریســک هــم داشــته اســت. درواق ــن کار البت ای
ــه انتخــاب می رســاند. بایــد واقع گــرا باشــیم. آیــا می خواهیــم در  انســان را ب
ایــن حرفــه بــا اطمینــان فعالیــت خــود را تــداوم دهیــم؟ یــا نــه اعــالم کنیــم 

ــیده ایم.  ــط رس ــر خ ــه آخ ــده ایم و ب ــام ش ــه تم ک
در حقیقــت، مــا در مؤسســات بحــران داریــم امــا متأســفانه کســی بــه دنبــال 
تحقیــق نیســت. مثــاًل آیــا حقــوق و مزایــای کســی کــه آن جــا کار می کنــد، 
ــا و  ــا ویژگی ه ــب ب ــرد متناس ــک ف ــدات ی ــوع عای ــا مجم ــه آی ــا این ک و ی
ــرای ســال  ــدی دارد کــه ب ــرد امی ــن ف ــا ای ــه؟ آی ــا ن توانایی هــای او هســت ی
ــن  ــه ای ــدن ب ــم جمع ش ــه بدانی ــت ک ــن اس ــم ای ــد؟ مه ــزی کن ــد برنامه ری بع
ــش  ــا را کاه ــاً هزینه ه ــد، حتم ــش می ده ــره وری را افزای ــاً به ــیوه، حتم ش
ــی،  ــط عموم ــی، رواب ــاختار مال ــوند، س ــع می ش ــراد جم ــی اف ــد. وقت می ده
ــزی از  ــد. گری ــش می آی ــانی و... پی ــایت و اطالع رس ــل، س ــط بین المل رواب
ایــن مســائل نیســت. یــک مؤسســه ی بــزرگ بایــد بتوانــد روابــط خــود را بــا 
حاکمیــت تنظیــم کنــد. در شــرایطی بتوانــد بــاری از دوش دولــت بــردارد، 
ــه  ــادر ب ــی ق ــا تنهــا زمان ــد. ام ــه تصمیم گیــری کن ــه کمــک ب در مــورد حرف

انجــام ایــن کارهاســت کــه بــزرگ باشــد. 

ــف  ــه ضع ــد ب ــف کردی ــه تعری ــی ک ــی از وظایف ــًا بخش طبع
ــا  ــه ی حســابداران رســمی ی ــل جامع ــه ای مث تشــکل های حرف

ــردد. ــم بازمی گ ــره ه ــابداران خب ــن حس انجم
ــاز  ــزرگ نی ــه ی ب ــه مؤسس ــا ب ــت. م ــور اس ــی: همین ط ــی جهانبان مصطف
داریــم. بایــد از فردیــت خــارج شــویم، بایــد یــک عقــل باالتــر از این هــا هــم 
ــه ســرعت  ــد، چــون ب ــزی کــه همــه را هم ســو کن وجــود داشــته باشــد، چی
ــدود  ــره، ح ــابداران خب ــن حس ــال در انجم ــی رود. مث ــویی م ــه س ــی ب هرکس
ــداف  ــراد و اه ــن اف ــوان ای ــن ت ــه ای بی ــه رابط ــود دارد، چ ــو وج 7000 عض
انجمــن می تــوان طراحــی کــرد؟ فــرض کنیــد نماینــده ی انجمــن بــه بحثــی 
ــد،  دعــوت می شــود، او در آنجــا خــود را دیگــر نماینــده ی انجمــن نمی دان
ــه ذات  ــه شــخصی قائم ب ــا انجمــن قطــع می شــود، در آن جــا او ب رابطــه اش ب
بــدل می شــود! امــا اگــر رابطــه ی ارگانیــک بــا انجمــن داشــته باشــد، 
ــد،  ــم فکــری می خواه ــد، از اعضــا ه ــی کن ــش را مطــرح م ــه مطلب بالفاصل

ــد. ــر می کن ــب را منتش ــد و مطل ــالم می کن ــوان اع فراخ
ــازار ســرمایه، بانــک  نتیجــه این کــه از جامعــه ی حســابداران، از متولیــان ب
مرکــزی و دیگــران در ایــن زمینــه انتظــار داریــم، چــون نفــع ایــن نهادهــا در 
ــم کــه  ــا انتظــار داری ــت داشــته باشــند. م آن اســت کــه مؤسسات شــان هوی
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نگاهــش را بــه حسابرســی اصــالح کنــد. 
نگاهــش را اصــالح کنــد و ببینــد کــه حسابرســان جامعــه بخشــی از ظرفیــت 

در اختیــار اقتصــاد کشــورند. 
ــرد  ــن میزگ ــات ای ــه موضوع ــت ک ــن اس ــث ای ــر بح ــنهادم در آخ پیش
ــر  ــر ب ــد، ناظ ــن خدمت ان ــر ای ــه درگی ــانی ک ــه ي کس ــا هم ــت را ب و نشس
ــاق  ــد. از ات ــرح کنی ــد مط ــن خدمت ان ــده ی ای ــد، ارائه کنن ــن خدمت ان ای
بازرگانــی، از بــورس از ســازمان مالیاتــی و طرفیــن درگیــر در ماجــرا 
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ــد. ــری کنن ــه هم فک ــن زمین ــد در ای ــوت کنی دع
ــدی  ــک جمع بن ــث ی ــان بح ــوادلو، در پای ــای س ــاب آق  جن

از زبــان شــما بشــنویم.
مهــدی ســوادلو: در ادامــه ی مباحــث دوســتان، قصــد دارم بــه صحبــت اول 
شــما بــاز گــردم، فاصلــه ی انتظــارات از حسابرســان چه قــدر اســت؟ مشــکلی 
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــم وج ــا ه ــای دنی ــه ج ــم و در هم ــا داری ــه م ک
ذی نفع هــای کارمــان همگــی در تضــاد بــا هــم هســتند. مثــاًل ســهام دار جــزء 
ــت. وزارت  ــاد اس ــم در تض ــا ه ــان ب ــه منافع ش ــده ک ــهام دار عم ــم و س داری
دارایــی بــا ســهام دار شــرکت در تضــاد اســت. یــا بــرای مثــال، بــورس چیــزی 
مالیــات  نهــاد وصول کننــده ی  و  می گویــد، جامعــه چیــزی می گویــد، 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــوده ب ــارات بیه ــن انتظ ــی از ای ــاید بخش ــر. ش ــزی دیگ چی
ــد  ــاید نمی دانن ــت. ش ــی اس ــه ی حسابرس ــی از کار و حرف ــناخت و آگاه ش

کــه مــا در حــال انجــام چــه کاری هســتیم. 
ــان کاری  ــد هم ــاید بای ــم؟ ش ــام دهی ــم انج ــه می توانی ــان، چ ــن می در ای
بــه  انجــام دهیــم، یعنــی،  انجــام دادنــد  نقــاط دیگــر دنیــا  را کــه در 
اســتانداردهای حسابرســی دقــت کنیــم، کیفیــت کار را بــاال ببریــم، رعایــت 
اخــالق حرفــه ای را بکنیــم، مــواردی ماننــد بی طرفــی و اســتقالل را همــواره 
مــورد توجــه قــرار دهیــم. این هــا مــواردی اســت کــه دیگــران تجربــه کــرده 

ــیده اند.  ــم رس ــن مفاهی ــه ای و ب
در پایــان اشــاره می کنــم کــه از جملــه اقدامــات الزم بــرای ادغــام و تحصیــل 
و فعالیــت مؤسســات بــزرگ بایــد بــر ایــن مــوارد تأکیــد کــرد: مکانیســم های 

کنترلــی، آمــوزش، فرهنگ ســازی داخــل مؤسســات و درک نیازهــا. 

جنــاب آقــای مشــیرزاده، نظــر شــما چیســت؟ آیــا امیدوارید؟ 
ــرای  ــده ای ب ــرف امیدوارکنن ــر ح ــه ی حاض ــان جلس در پای

ــم ؟  ــم بزنی ــابدار می توانی ــدگان حس خوانن
ــال  ــا 40 س ــه ب ــدوارم، االن در مقایس ــن امی ــاً م ــیرزاده: اتفاق ــون مش همای
پیــش اوضــاع متفــاوت شــده اســت. البتــه، آن موقــع مؤسســات بــزرگ هــم 
ــن  ــع نداشــتیم ای ــم و آن موق ــروز داری ــزی کــه ام ــا چی حضــور داشــتند؛ ام
ــار  ــه ای در اختی ــی و حرف ــش فن ــزان از دان ــن می ــع ای ــه در آن موق ــت ک اس
همــه نبــود، نــه ایــن مقــدار کتــاب بــود، نــه اســتاندارد مــدون، نــه آییــن رفتــار 
حرفــه ای مــدون. نــه تشــکیالت حرفــه ای بــه شــکل کنونــی داشــتیم. درســت 
اســت کــه کانــون حســابداران رســمی بــرای زمــان محــدودی وجــود داشــته 
اســت، امــا امــروز یــک تشــکل جــدی داریــم. شــرایط خیلــی عــوض شــده و 
بــه نظــر مــن رو بــه بهبــود گذاشــته اســت. شــاید همیــن بحث هــا نشــانه های 
رو بــه بهتــر بــودن اوضــاع و احــوال باشــد. بــه هرحــال تجربه هــا جمــع شــده 
ــده  ــه وجــود آم ــه شــکل دیگــری ب ــد ب اســت و آن ســینرژی کــه می گوین
ــه آینــده امیــدوار می کنــد. اســت. این هــا مــواردی اســت کــه مــرا نســبت ب
از دوســتان گـــرانقدری کــه در جلســـه ی حاضـــر شرکـــت 
کردنــد سپاســگزاریم. ماهنامــه ي حســابدار آمــاده ي درج 
نظــرات سایـــر استادانـــي اســت کــه دیـدگاهـــي انتقادآمیــز 
نســبت بــه مـــقوله ي تلفیــق در مـــؤسسه هاي حسابرســي، 
ــه  شـــده در ایــن  ــا دیدگاه هایـــي در تکمیــل نظـــرات ارائ ی

مـــیزگرد، دارنــد.


