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: یداخل یحسابرس حرفه شکسوتانیپ با گفتگو                   

یشهالو دونیرفریم

 

 

 اریاخت در کهیوقت از سپاس و درود با

 .دیگذاشت یداخل حسابرسان دوماهنامه

خودتان را معرفی کنید: لطفاً

.هستم یشهالو دونیرفریم بنده

میزان تحصیالت شما چقدر 

که  یاحرفهاست و مدارک 

 را بفرمایید: دیاکردهدریافت 
 سال - البرز رستانیدب -یاضیر پلمید

1334

 دانشکده -یحسابدار سانسیلفوق

 یمل شرکت یمال علوم و یحسابدار

 1342 سال -نفت

 ستانریدب در لیتحص دوران انیپا از بعد

 دانشگاه در یاضیر علوم رشته در

 تیموقع ماه، 3 از پس شدم، رفتهیپذ

 رد شرکت از پس و آمد شیپ یمطلوب

 و رانیا نفت یمل شرکت کنکور

 یسجاد حسن مرحوم انیآقا با مصاحبه

 استخدام به ،یعرفان لیاسماع و نژاد

 باوجودشم و درآمدم نفت یمل شرکت

 یسحسابر واحد به داشتم که یحسابرس

 یحسابرس سییر. شدم یمعرف یداخل

 و اصل یحیمس یفرد هم یداخل

 یاضر من کار از یلیخ یلیخ و یسیانگل

 خارج یهاتیمأمور اول، همان از و بود

 سال در. کردیم محول من به را استان از

 مرحوم شنهادیپ و ییباراهنما 1336

 نفت شرکت دانشکده به نژاد یسجاد

 6 که شدم لیتحص به مشغول و رفتم

 نیاول جزء 1342 سال. دیکش طول سال

 دانشکده از النیالتحصفارغ گروه

 .شدم نفت شرکت

 شنهادیپ افتیدر عدم خاطر به

 لیوا استاندارد شرکت یدالر ونیلیمکی

 رک،ویوین در و شدم فرستاده کایآمر به

 حسابرسان انجمن رانیمد از یکی با

 با و کردم یامصاحبه کا،یآمر یداخل

 رد شرکت و امیلیتحص مدرک به توجه

 نانجم تیعضو به مختلف، ینارهایسم

 در و درآمدم کایآمر یداخل حسابرسان

. کردم اخذ را CIA مدرک سال آن

 ینارهایسم در ماهه 3 ترم دو نیهمچن

AMA نیباالتر در که کردم شرکت 

 از پس. بود کایآمر در یمال امور سطح

 بعد به 1350 سال از IIA در تیعضو

 یال کی حضور یبرا نامهدعوت هرسال

 در که شدیم ارسال مین و ماه کی

 هانهیهز البته) کردمیم شرکت نارهایسم

 تیبل و بود خودم عهده بر

 تومان 5200 اًبیتقر من وبرگشترفت

 و ذهاب و ابیا یهانهیهز ریسا ،شدیم

 سال در(. بود گانیرا استراحت محل

 یشنهادهایپ از کردم، یحسابرس را خودم اول

گذشتم زین زیانگوسوسه
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 یرسم حسابدار عنوانبه زین 1342

 .شدم انتخاب

 از استعفا به مجبور که 1350 سال تا

 بر را هاسمت نیا. شدم نفت شرکت

 :داشتم عهده

  سرپرست گروه حسابرسی داخلی

 مرکزی شرکت نفت

  اولین فردی که پس از ملی شدن

نفت در شرکت ملی نفت ایران به 

 سمت حسابرس منصوب شد

  فیشرحسابرس دانشگاه صنعتی 

حسابرسی داخلی در شرکت 

ملی نفت ایران، قبل از انقالب 

 بود؟چگونه 
 یحسابرس خصوص در هایسیانگل

 نم از قبل و بودند اندرکاردست یداخل

 رد داشتند حضور یداخل حسابرسان زین

 میداشت یسیانگل سییر کی ،هازمان آن

 شنیب ریاردش یآقا جناب هم او از بعد و

 .بودند یاول آق

در آن زمان، جایگاه و 

وضعیت حسابرسی داخلی در 

و در مقایسه با سایر  هاشرکت

کشورها، چگونه بود؟
 یداخل یحسابرس واحد کارکنان یبرا

 و مختلف یهاقسمت به راجعهم در

 وجود یتیمحدود گونهچیه کارکنان،

 رانیمد از یلیخ با یراحتبه و نداشت

 آنان با و میکردیم صحبت شرکت،

 .میداشت جلسه

 از ،هاروش و هادستورالعمل یبرا

 استفاده انگلستان یهادستورالعمل

 اجرا نفت شرکت در بالفاصله که شدیم

 یبرا را یداخل یهاکنترل و دیگردیم

 کار به عاتیضا و اتالف از یریجلوگ

 .میبستیم

 هب گزارش نوع به توجه با را هاگزارش

 سییر و رعاملیمد شرکت، رانیمد

 زمان، آن در ،میدادیم رهیمد هیأت

 واردم یاپاره در. نبود یحسابرس تهیکم

 هیأت یهاجلسه در هاگزارش هم

 نیا عمل در شدیم مطرح رهیمد

 و بود رعاملیمد یبرا صرفاً هاگزارش

 امضا یحسابرس کلرییس را هاآن

 .کردیم

حسابرس  عنوانبهدر آن زمان 

 ییهاچالشداخلی با چه 

؟دیشدیممواجه 
 اراتیاخت یدارا یداخل حسابرس

 افراد ازآنجاکه و بود یاالعادهفوق

 ندداشت یتیمل و یپرستوطن حس

 و میدادیم انجام یبزرگ یکارها

 ال،مث یبرا. مینداشت یخاص چالش

 خارک در را چارتر استاندارد من

 هیکل کار، نیا یبرا و کردم یبررس

 تیمحدود چیه بدون را اراتیاخت

 .داشتم یمشکل و

 مدیرانمیزان اطمینان و اعتماد 

 به شما چگونه بود؟
 دکارکر به شرکت رانیمد خوشبختانه

 مندعالقه و معتقد یداخل یحسابرس

 ودنب یمال کار عنوان، چیه تحت و بودند

 یحسابرس صحه و یبررس بدون که

 .گردد اعمال یداخل

در خصوص اقدامات 

حسابرسی داخلی، در آن 

 ؟دیدهیمزمان، توضیح 
 دایز تیحساس که هابخش از یاپاره در

 و دالر) یخارج یهاپرداخت مثل بود

 پرداخت از قبل یحسابرس( پوند

(PreAudit )در ،شدیم انجام 

 از که یالیر یهاپرداخت خصوص

 زین شرکت یداخل یهاصندوق قیطر

. دشیم انجام کار نیا (باالبود هارقم که)

 .میکردیم اعمال زین یداخل یهاکنترل

 موضوعات با ینحو به که یامور هیکل

 یهانهیهز شیافزا با ای شرکت یتیثیح

 را داشتند ارتباط افزودهارزش فاقد

 زا یریجلوگ یبرا و میکردیم یبررس

 سوءاستفاده به منجر که ضعف نقاط

 بروز را یداخل یهاکنترل ،شود

 اما .میدادیم ارتقا و میکردیم
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 خالف کار دنبال به افکار ،یطورکلبه

 .نبود

به نظر شما، چرا افکار به 

دنبال خالف نبودند؟ آیا به 

 به خاطرعلت رفاه بود؟ آیا 

داخلی قوی بود یا  یهاکنترل

چیز دیگری؟
 یهاکنترل خاطر به هم موضوع، دو هر

 نیچن داشت، وجود که یمطلوب یداخل

 و کردینم بروز هاآن ذهن در یافکار

 ارک کارمندان و کارکنان هیروح نکهیا هم

 کار زمان، آن در نبود، پسند خالف

 به طیمح و بود نیا بااخالق اشخاص

 مسائل جزو یخالفکار که بود یشکل

 .بود دهینکوه اریبس

از خودتان در  یاخاطره لطفاً

رابطه با حرفه حسابرسی 

داخلی تعریف کنید؟
 چک کی گرفتن از ممانعت از پس مرا

 همسرم همراه به یدالر 000/000/1

 فرودگاه در. کردند کایآمر رهسپار

 مدآ من سراغ به نیموزیل کی کاگویش

 زا بعد میبرو هاآن با که خواست ما از و

 شرکت ساختمان در شدن ادهیپ

 آنجا در که یتیجمع ل،یاو استاندارد

 زدند، کف ما یبرا داشت حضور

 دآم جلو بود شرکت معاون که یشخص

 از که هستند یفرد همان شانیا گفت و

Overseas که است یکس و آمده 

 به و نکرده قبول را ماه 1000 حقوق

 ادی دیبا ما .است کرده کمک وطنش

 ودخ شرکت منافع از چطور که میریبگ

 عنوانبه همسرم و من. میکن مراقبت

 و میبود آنجا در هفته کی مهمان

 .بود شدهداده قرار ما اریاخت در زیچهمه

 دیخر یبرا یفروشگاه به را ما سپس

 دیبخواه که هرچه گفتند ما به و بردند

 جدا هم از سپس دیبخر دیتوانیم

 به نیماش به برگشت از پس آنان م،یشد

 هب چقدر همسرتان و شما که گفتند ما

 دیخر که یموارد چرا و دیهست هیشب هم

 کهیدرصورت است؟ زیناچ قد نیا دیکرد

 هک زانیم هر تا بود شدهداده دستور ما به

 اشدب شما اریاخت در پول دیکن دیخر شما

 لهیوس کی و کراوات کی تنها شما و

 زین هاآن ریمد. دیکرد انتخاب یشیآرا

 کی که گفت من به برگشت هنگام در

 ییراهنما یاتاق به مرا و دارد کوچک کار

 بود آن در صندوقچه دو سپس. کردند

 دمنکر قبول که من چک یکپ یاول داخل

 به چک عدد 3 یبعد صندوقچه در و

 از پس. بود دالر 000/000/15 مبلغ

 و کرد من به رو هاچک نیا مشاهده

 ،شنهادمیپ نکردن قبول با شما گفت

 و دیزد ضرر خودتان به دالر ونیلیمکی

 رمجبو چون ما به گرید دالر ونیلیم 14

 .میسبر توافق به یگرید افراد با میشد

یکی از  عنوانبهپیام شما 

پیشکسوتان حرفه حسابرس 

و  مندانعالقهداخلی، به 

شده به حرفه  واردتازهجوانان 

 چیست؟
 نیا که خواهانم متعال خداوند از

 اکپ و بلند افکار نیا با برومند جوانان

 کتممل یاقتصاد مشکالت بتوانند خود

 تیوضع و کرده رفع وقت اسرع در را

 العادهفوق طیشرا در را کشور یمال

 .دهند سامان یمطلوب




