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به میز گفتگوی مجله حسابرس خوش آمدید. صحبت از تحوالت سریع فناوری اطالعات و هنجارهای جدید 
(New Normal) زیاد شنیده می شود. تاثیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را بر حرفه حسابداری و 

حسابرسی چگونه می بینید؟

بیرانوند
واقعیت امر موید این مطلب است که ادامه فعالیت اکثر صنایع در آینده منوط به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
اســت، و این آینده از آن چیزی که ما به عنوان حســابرس و حســابدار به آن فکر می کنیم بیشــتر به ما نزدیک است. 
همین اتفاقات یک سال قبل، یعنی از زمان شیوع ویروس کووید 19 و محدودشدن مراودات اجتماعی و الزام و اجبار 
حســابداران و حسابرســان به دورکاری، ضرورت استفاده از بســتر فناوری اطالعات و کامپیوتر در جریان فرآیندهای 
حســابداری و حسابرسی را مطرح ســاخت. باید بدانیم و آگاه باشیم که یک راه بیشتر در پیش رو نداریم؛ باید خود را با 

دانش فناوری اطالعات تطبیق دهیم.
حرفه حسابرسی نیز با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات قطعا به سمتی حرکت خواهد کرد که کاربرگها و شیوه های 
ســنتی جای خود را به فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی (Block Chain)، داده های بزرگ 
(Big Data)، رایانــش ابری و ... خواهند داد. حسابرســان، امروزه عالوه بر دانش مالی و حســابداری باید با ابزار 

دیگری به خصوص درحوزه فناوری اطالعات آشــنایی داشته باشند، و حتی می بایست این موارد در واحدهای درسی 
در سطوح کارشناسی به بعد در رشته حسابداری اضافه گردد.

حسابداران و دنیای دیجیتالحسابداران و دنیای دیجیتال

گفتگو با مهدی بیرانوندگفتگو با مهدی بیرانوند
رئیس کارگروه فناوری اطالعاترئیس کارگروه فناوری اطالعات

جامعه حسابداران رسمی ایرانجامعه حسابداران رسمی ایران
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استفاده  به  ترغیب  و  آماده  را  حسابرسان  باید  چگونه 
بیشتر از کامپیوتر در حسابرسی کرد؟

بیرانوند
حســابداری و حسابرســی حرفه هایی هســتند که سالهاســت 
به صورت سنتی فعالیت می کنند و فعالیت آنها مبتنی بر اصول 
و اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی بوده است. با این 
حال، حرفه ما هم از تغییرات ناشــی از جهانی شــدن تجارت، 
مقررات گســترده تر، و راه حلهای فناوری متعــدد، و نواوریها 

به دور نخواهد ماند. 
به روزاوری حرفه حســابداری و حسابرسی به سمت فناوری 
اطالعات و نیاز به کاربرد رایانه در حرفه حسابداری و حسابرسی 
نیازمنــد دانش عمیق تر حسابرســان در فنــاوری اطالعات و 
مهــارت در اســتفاده از رایانه اســت. در همین دوران شــیوع 
ویروس کووید 19 که امکان انجام فرایند حسابرسی به صورت 
ســنتی و از طریــق مستندســازی مشــاهدات در کاربرگهای 
حسابرســی فراهم نبود، حسابرسان مجبور شــدند با استفاده 
از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف شــواهد مورد نیاز خود را در 
فضای غیرکاغذی مســتند کنند و شاید این نقطه شروع حرکت 
عظیم حسابرســان به سمت استفاده بیشتر از کامپیوتر به عنوان 

ابزار حسابرسی باشد. 
بدیهی اســت وقتی حسابرســان به صورت عملــی و در کار 
اجرایی خود با کارکردهای کامپیوتر در جهت تسهیل و پردازش 
ســریع انبوه داده ها و فعالیتها و امکان کســب اطمینان بیشتر 
به دلیــل افزایش ســرعت و دقــت در پــردازش داده ها مواجه 
شوند، بیشتر ترغیب به استفاده از کامپیوتر در فرایند حسابرسی 

خواهند شد.
پــس باید با آموزش آثار این فرایند و روشن ســاختن مزایای 
استفاده از کامپیوتر، حسابرسان را بیشتر ترغیب کرد تا از ساختار 
ذهنی سنتی دست برداشته و قدم در راه دنیای جدید بگذارند. 

مفهوم  بر  تاثیری  چه  اطالعات  فناوری  پیشرفتهای 
»اهمیت« ممکن است داشته باشد؟

بیرانوند
»اهمیت« مفهومی نسبی است؛ درجه اهمیت اقالم به کمیت، 

اقتصادی  واحد  اندازه  و  نوع  ایجاد،  )کیفیت(، شرایط  ماهیت 
بستگی دارد. همچنین اهمیت در حسابداری کیفیتی آستانه ای 
است که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطالعات مالی و در پرتو 
مورد  قابل اعتمادبودن«   « و  »مربوط بودن«  چون  ویژگیهایی 

توجه قرار می گیرد. 
با گســترش فناوری اطالعات و کاربرد آن در حسابرســی، 
مفاهیم حسابرســی تغییری نمی کند، تنها نحوه استفاده از آنها 
با استفاده از رایانه ها و تحلیل آنها تغییر می کند که برای انطباق 
این اصول و مفاهیم می بایست سیستمهای رایانه ای به درستی 
تعریف شــوند. اتفاقا با گســترش فناوری اطالعــات و امکان 
پــردازش حجم بســیار باالیی از داده هــا در مدت زمان کوتاه، 
می توان با خیالی آسوده تر به بررسی اقالم بااهمیت پرداخت. 

از  گسترده ای  استفاده  که  شرکتهایی  در  تقلب  خطر 
دامنه  تعیین  در  تاثیری  چه  می کنند،  اطالعات  فناوری 

رسیدگیهای حسابرس دارد؟

با آموزش

حسابرسان را باید ترغیب کرد

تا از ساختار ذهنی سنتی

دست بردارند و 

قدم در راه دنیای جدید

بگذارند
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بیرانوند
برای برخورد با خطر فناوری اطالعات در ارزیابی خطر تقلب 
کافی  بینش  و  درک  به  حسابرسان  تا  است  الزم  شرکت،  در 
باید  یا  بنابراین  برسند.  فناوری اطالعات در شرکتها  از نقش 
این  خبره  کارشناسان  از  یا  و  شوند  دانش  این  به  مجهز  خود 
مداقه  با  بتوانند  تا  کنند  استفاده  حسابرسی  تیمهای  در  حوزه 
حسابرسی  مورد  واحدهای  اطالعات  فناوری  سیستمهای  در 
به ارزیابی بهتری از خطر تقلب در آنها برسند و متناسب با این 

خطِر اندازه گیری شده، دامنه رسیدگیهای خود را تعیین کنند.

بر  تاثیری  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تحوالت 
برنامه های آموزشی حسابداران دارد؟

بیرانوند
آینده حرفه  از  موجود  و چشم انداز  بیان شده  موارد  به  توجه  با 
آن،  در  اطالعات  فناوری  نقش  و  حسابرسی  و  حسابداری 
و  است  حیاتی  موجود  آموزشی  نظام  در  تغییر  گفت  می توان 
انتقادی و سیستمی با  با تمرکز بر تفکر  باید  سیستم آموزشی 

هدف توسعه مهارتهای خالقیت دانشجویان تغییر کند. 
حســابداران و حسابرســان بایــد بــا هــوش مصنوعی، 
بالکچیــن، داده های بزرگ، انــواع نرم افزارهای تحلیل داده 
و مواردی از این دســت آشنا شــوند. این موارد می تواند هم 
در ســرفصلهای درسهای دانشــگاه و هم به صورت کارگاه در 
آموزشــهای حرفه ای به کار برده شــود. مــا در مرکز آموزش 
حســابداران رسمی )ماحر( در همین زمینه، در راستای ایجاد 
این پیونــد از ابتدای شــیوع ویروس کووید 19 آموزشــهای 
مجازی را برنامه ریزی و اجرا کردیم که حجم درخورتوجهی از 
این آموزشها مربوط به نقش کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف 
در فرایند حسابرسی بوده اســت؛ از کالسهای ساده ای چون 
کاربرد اکســل (Excel) و اکسس (Access) در حسابرسی 
تا کالســهای پیشــرفته ای چــون داده کاوی و کاربرد عملی 
آن در فرایند حسابرســی و تجزیه وتحلیل اطالعات، کاربرد 
هوش مصنوعی در حسابرســی، یادگیری ماشــین در فرایند 
حسابرسی، استفاده از داده های بزرگ و نرم افزارهای مختلف 
مرتبط با آن را برای حسابرســان و سایر عالقه مندان طراحی 
و برگزار کرده ایم تا بتوانیم در پیوند حسابرسان با دنیای جدید 

پیش قدم باشیم.

تجاری  گزارشگری  زبان  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
اندازه  تاچه  حسابرسان  برای   (XBRL) توسعه پذیر 
حسابرسان  توانمندسازی  بر  اثری  چه  است؟  ضروری 

خواهد داشت؟

بیرانوند
زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر زبانی برای اطالع رسانی 
در  انقالبی  به عنوان  که  است  مالی  اطالعات  الکترونیکی 
این  است.  شده  مطرح  جهان  سراسر  در  مالی  گزارشگری 
تجزیه وتحلیل  و  آماده سازی  در  بسیاری  مزایای  دارای  زبان 
منجر  هزینه ها  در  صرفه جویی  به  زبان  این  است.  اطالعات 
اطمینان  قابلیت  و  کیفیت  بهبود  و  بیشتر  بازدهی  و  می شود 
آشنایی  لذا  دارد.  دربر  استفاده کنندگان  برای  را  اطالعات 
و  زمان  در  صرفه جویی  به منظور  زبان  این  با  حسابرسان 
به سیستمهای حسابداری  با توجه  الزامی است.  بهتر  تحلیل 
تاثیر  اطالعات،  فناوری  توسعه  تاثیر  مهم ترین  اطالعات،  و 

سیستم آموزشی باید

با تمرکز بر

تفکر انتقادی و سیستمی

با هدف توسعه

مهارتهای خالقیت دانشجویان

تغییر کند
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داده ها  پردازش  مدیریت  چگونگی  یا  و  داده ها،  مدیریت  بر 
به منظور دستیابی به اطالعات قابل اعتماد است.

دانش  با  ایران  حسابرسان  آشنایی  از  شما  ارزیابی 
فناوری اطالعات را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیرانوند
متاسفانه دانش فناوری اطالعات و به خصوص مباحث نوین آن 
مانند آشنایی با علم داده و حتی در بعضی موارد نرم افزارهای 
مرتبط با آن، مثل نرم افزارهای داده کاوی، برنامه نویسی برای 
پیش بینی ریسک و تداوم فعالیت و کاربرد آن در حسابرسی، 
باید آموزشهای  ابتدا  بنابراین  در بین حسابرسان پایین است. 
افراد،  توانمندسازی  از  بعد  تا  شود  داده  حوزه  این  در  ابتدایی 
حرفه حسابرسی بتواند به سمت استفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات گرایش بیشتری پیدا کند.
 

مزیتی  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مهارت  داشتن 
برای حسابرسان در تحلیل داده ها دارد؟

بیرانوند
تجزیه وتحلیل داده های بزرگ به طرق مختلف بر گزارشگری 
فعالیت  این که کسب وکار چگونه  برای مثال،  دارد؛  تاثیر  مالی 
و حسابرسی می شود.  تهیه  مالی  و چگونه صورتهای  می کند 
همچنین، داده های بزرگ تاثیر درخور توجهی بر کیفیت فرایند 
تصمیمگیری دارد؛ زیرا اندازه گیری داده ها بهبود یافته  است، 

داده ها جامع هستند و اطالعات بهتر درک می شوند.
دردســترس بودن داده هــای جامــع از طریــق راهکارهای 
دیجیتال، اثربخشــی و کارایی حسابداران را افزایش می دهد. 
زیــرا فناوریهای مــدرن به روزرســانیهای به موقــع را فراهم 
می کنند. متخصصان با مهارتها و ابزار تحلیلی می توانند به طور 
موثر داده ها را تحلیل کرده و بینشــی در مورد داده هایی کسب 
کننــد که نحوه تصمیم گیری کســب وکار را تغییــر خواهند داد. 
داده های بزرگ تاثیر زیادی بر حســابداری مالی و مدیریتی و 

همچنین حسابرسی دارند. 

با توجه به رشد فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات، آینده 
رشته حسابداری و حسابرسی را چگونه پیش بینی می کنید؟

بیرانوند
دیجیتالی شدن  به  الزام  و  دیجیتال  عصر  به  ورود  به  توجه  با 
در  اصالحاتی  و  تغییرات  باید  و حسابرسی،  حرفه حسابداری 
تفکر  با  باید  دانشجویان  گیرد.  دانشگاهی صورت  برنامه های 
انتقادی و حل مساله و مهارتهای مربوط به استفاده از هوش 
مصنوعی آشنا شوند. شاید بهتر باشد بگوییم ما نیازمند رشته ای 

به نام مهندسی حسابداری به جای حسابداری هستیم.
تحول دیجیتال ممکن اســت در این دوراِن غیرعادی، که 
فاصله فیزیکی و کار از راه دور به یک امر عادی تبدیل شــده 
است، یک ضرورت باشد. اما آینده حسابرسی تنها مربوط به 
انجام حسابرســیهای از راه دور نیست، بلکه آینده حسابرسی 
مربــوط به تحــول فرایندهای پایــه ای ازطریق اســتفاده از 
فناوری بــرای دســتیابی به حسابرســی با کیفیــت باالتر و 

حسابرسی کاراتر است.
آینده حسابرسی شامل حسابرسی لحظه ای است که در آن، 
مشــتری معامالت خود را در یک زنجیره بلوکی ثبت می کند و 
در صورت وجود تعامالت غیرمعمول، حســابرس از آن مطلع 

می شود تا حسابرسی لحظه ای را انجام دهد.

برنامه های آموزشی حسابداران در ایران تا چه اندازه با 
حسابداری  آموزش  بین المللی  استانداردهای  انتظارات 

همسویی دارد؟

بیرانوند
وجه  هیچ  به  فعلی  وضعیت  که  است  این  مطلب  واقعیت 
امکان تامین منویات استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 
آموزش  حوزه  در  تاکنون  آن چه  ندارد.  خصوص  این  در  را 
ارتباطات در نظام  حسابداری در بخش فناوری اطالعات و 
یا  درسی  واحد  یک  به  محدود  افتاده  اتفاق  ایران  آموزشی 
چند کارگاه در خصوص کاربرد اکسل و اکسس در حسابداری 
حوزه  فعاالن  و  حسابداری  فارغ التحصیالن  درواقع  و  بوده 
این  در  شدیدی  آموزشی  ضعف  حسابرسی  و  حسابداری 

خصوص دارند.
 

باید  چه  دیجیتال  دنیای  با  سازگاری  برای  حسابداران 
بکنند؟
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بیرانوند
فرصتی  اطالعات  فناوری های  توسعه  و  دیجیتالی شدن 
دیجیتالی شدن  براین،  عالوه  است.  شرکتها  برای  عالی 
تغییرات زیادی را برای حرفه حسابداری به ارمغان می آورد. 
با وجود  تغییر می دهد.  را  فکر حسابداران  و  کار  این روش، 
این که بسیاری از حسابداران فکر می کنند که دیجیتالی شدن 
شغل آنها را خواهد گرفت و رباتها جایگزین انسان می شوند، 
نتایج نشان می دهد که حسابداران از راهکارهای دیجیتال و 
استفاده خواهند  برای وظایف تکراری و عادی  خودکارشدن 
کرد. وظایف و فعالیتهای حسابداران که نیازمند تفکر انتقادی 
و خالقیت است وجود دارد و افزایش پیدا می کند. بنابراین، 
بر  نیست.  آسانی  کار  به سادگی  فعالیتها  و  کارها  این  انجام 
این اساس، دیجیتالی شدن بر توسعه حرفه حسابداری تاثیر 

خواهد گذاشت. 
حسابداران باید برای خودکارشدن آماده باشند و این مستلزم 
دانش و مهارتهای خاص و جدید حســابداران است. کارهای 
تکراری و ســاختاریافته حسابداران در آینده ای نزدیک خودکار 

خواهند شد. یک شبکه گسترده از اطالعات، سیستم مبتنی بر 
دانــش، و داده کاوی ابزار قدرتمندی برای اجرای موفقیت آمیز 
کســب وکار اســت. راهکارهای دیجیتالی جدیــد مانند هوش 
مصنوعــی، زنجیره بلوکی، داده های بــزرگ، رایانش ابری و 
حســابداری مســتمر و غیره بر کاهش ورود داده های دستی و 
بهبود ســرعت، کیفیت و صحت داده ها تاثیر خواهد گذاشت. 
در نتیجه خودکارشدن، کسب وکارها می توانند خیلی آرام عمل 
کنند. حسابداران به مشاوران حرفه ای و مهندسان حسابداری 
متحول خواهند شــد. بنابراین برای توسعه، حسابداران باید از 
فرصت توسعه فناوری اســتفاده کنند که شغل آن ها را تسهیل 
می کنــد و ارتقا می دهد. دیجیتالی شــدن فرایندهــا و اجرای 
نرم افزارهــای جدید که مدیریــت مبتنی بر دانــش را ممکن 
می ســازند بســیار گران اســت، و برای شــرکتهای بزرگ در 

دسترس است.
فراینــد دیجیتالی شــدن حســابداری و گزارشــگری مالی 
برمبنای گزارشــگری روزانه مرتبط با بازارهای مالی، می تواند 
تاثیــر درخور توجهی بــر تصمیمــات ســرمایه گذاران به ویژه 
ســرمایه گذاران خرد داشــته باشــد. دلیل اصلی ایــن امر در 
امکان ارائه صورتهای مالی اساســی به شــکل روزانه است که 
برای اســتفاده کنندگان در محیط دیجیتالی شــده حسابداری و 

گزارشگری مالی در دسترس است.
در نهایت باید این نکته را گفت، با وجود طیف گسترده ای از 
فعالیتها و وظایف حسابداران و حسابرسان که می توانند خودکار 
شوند، هوش انسانی همیشــه از یادگیری ماشین فراتر خواهد 

رفت.

اندیشه های  پایه  بر  امیدواریم  سپاسگزاریم.  شما  از 
حسابداران  جامعه  پیوسته  کوششهای  و  شما  خوب 
بتوانند  ایران  حرفه ای  حسابداران  ایران،  رسمی 
کاستیهای خود در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را 

پوشش دهند. 

حسابداران باید

برای خودکارشدن

آماده باشند و این

مستلزم دانش و مهارتهای

خاص و جدید 

است
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