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گفتگوبا:آقایاحسانکیانخواه
مهندسفناوریاطالعات

مؤسسهحسابرسیمفیدراهبر

تغییر نگاه

مؤسســهحسابرســیمفیدراهبرباکوشششما
ودیگــرهمکارانتاندرتالشاســتتاازمزایای
فناوریاطالعاتدرحسابرســیبهرهبیشــتری
بهدســتآورد.برایشــماکهدراینکارپیشقدم
هســتیدآرزویموفقیــتداریــموامیدواریمدر
ایــنگفتگوبتوانیمازدرســهایاینتجربهمهم،
آغاز بهخوانندگانبدهیم.در مطالبســودمندی
لطفًاشرحدهیدکهاســتفادهازکامپیوتردرفرایند
حسابرسیدرمؤسسهشمادرچهسطحیاست؟
وچــهبرنامههاییبرایبهرهبــرداریازامکانات

کامپیوتریدرمؤسسهشمادرجریاناست؟

کیانخواه
مؤسسه حسابرســی مفیدراهبر از ســال 1386 فناوری 
اطالعات را به عنوان رکن کلیدی تحول و بهبود سازمانی 
قرار داده اســت. اگر بخواهم نفوذ فنــاوری اطالعات را 
به درستی در مؤسسه ترســیم کنم، باید فعالیتها را در دو 

شاخه پشتیبانی و اصلی حسابرسی بیان کنم.
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 مؤسســه تالش کرده است در حوزه سامانه های پشتیبانی 
اداری، مالی همانند هر سازمان دیگری از سامانه های جامع 
کمک بگیرد. اما، ســامانه های جامع موجود، فرایندهای 
پشــتیبانی خاص حسابرس را در بر نمی گیرد، از اینرو واحد 
فناوری اطالعات مؤسســه خــود به تولیــد نرم افزارهایی 
هماهنگ با ســامانه جامع خریداری شده و یکپارچه با آن 
اقدام کرد و به تکمیل و توسعه سامانه یادشده همت گمارد؛ 
ســامانه ثبت کارکرد و اطالع رســانی به کارکنان، ســامانه 
مدیریــت قراردادهــا و میزان انحراف و پیشــرفت پروژه، 
ســامانه پرداخت کارانه، ســامانه ارزیابی عملکرد کارکنان 
به تفکیک هر پروژه و شــاخصهای متعدد فردی براساس 
رتبه حســابرس، سامانه نظرسنجی از مشتریان )مجامع و 
مدیرعامل شرکتها( که در پایان حسابرسی نظرها براساس 
نظرسنجی باز و بسته جمع آوری می شود و مجموعه ای از 
سامانه ها و زیرسامانه ها فرایندهای پشتیبانی حسابرسی را 

تسهیل می کند. 
این سامانه ها به مرور از ســال 1387 راه اندازی شده و 
مدیران مؤسسه از آن استفاده و بهره برداری می کنند. در 
حوزه زیرساخت نیز به منظور بهینه سازی شبکه و پایداری 
خدمــات نرم افزاری، مرکز داده ای  براســاس اســتاندارد 
تیآیای-942(TIA-942) راه اندازی شــده که شبکه 
و ِسرور مؤسســه را مدیریت و کنترل می کند. تحقیقًا این 
مجموعه ســامانه ها و زیرساخت شــبکه و ِسرور در بین 
مؤسسه های حسابرسی دولتی و خصوصی بی نظیر است.

در حــوزه حسابرســی مقولــه کمی پیچیده تر اســت؛ 
با توجــه به  اینکه نرم افــزار جامعی برای حسابرســی در 
کشور تولید نشده است، مؤسســه با دو رویکرد، فناوری 
اطالعات را در حسابرســی نفوذ داده است. رویکرد اول، 
ناظر به توانمندسازی حسابرسان است و در رویکرد دوم، 
فعالیتهــا متمرکز بــر فعالیتهای واحد فنــاوری اطالعات 
مؤسسه اســت. حسابرسان خوش ذوق و توانمند مؤسسه 
براساس آموزشهایی که در سطوح مختلف نرم افزار اکسل 
(Excel) به آنها داده  شــده اســت، برای تسهیل فرایند 

حسابرسی و شکلدهی به کاربرگها و رسیدگیهای موردنیاز 
از اکسل اســتفاده کرده اند. این توانمندســازی و ارتقای 

سطح به کارگیری نرم افزارها و آشنایی با حوزه های مرتبط 
با حسابرســی از ســوی حسابرســان ادامه داشته و واحد 
فناوری اطالعات در حال طراحی دوره هایی برای آشنایی 
حسابرســان با پایگاه هــای داده و زبــان تیاسکیوال 
(TSQL) برای فراخوانــی و تجزیه وتحلیل اطالعات و 

نیز ارزیابی امنیت اطالعات است.
رویکــرد دوم مجموعه اقدامهایی اســت که به صورت 
متمرکز از ســال 1380 در حوزه حسابرسی و اثبات درامد 
شکل  گرفته است. این اقدامها از فعالیتهایی چون تبدیل 
اطالعات از محیط داس (Dos) به محیط اکســل برای 
ســامانه های قدیمی تا اثبات درامد هتلهــا، اثبات درامد 
دانشــگاهی، اثبات وامها و قســطها، تهیه فهرســتهای 
12ماهــه حقــوق و دســتمزد و تعیین میــزان فروش به 

تفکیك سرفصلها امتداد یافته است.
مؤسســه از همان ابتــدا به دنبال به کارگیــری نرم افزار 

متناسب برای حسابرسی بود. 
بر این اساس در سال 1387، فراخوانمناسبیبرای
دریافتپیشنهاد (RFP) آماده شد اما با توجه به هزینه 
ســنگین این پروژه ملی و همراهی نکردن دستگاه های 
ذیربــط به نتیجه نرســید. از اینرو، مؤسســه ابزار متنوع 
حوزه تجزیه وتحلیل اطالعات از ســامانه های داخلی که 
در بازرســی برخی بانکها مورد اســتفاده قــرار می گیرد تا 
نرم افزارهای مطرح به کارگرفته شده از سوی مؤسسه های 
حسابرسی بین المللی مانند آیدیا (IDEA) و ایسیال 
(ACL) را مورد بررســی قرار داد. اولین قدم بررســی 

نرم افزار داخلــی بود که نتیجه مطلوبــی هم از لحاظ 
نحوه به کارگیری و هم نحوه پردازش نداشت. از اینرو 
مؤسسه به سمت خرید نرم افزار خارجی حرکت کرد. با 
توجه به شرایط تحریمی، مؤسسه نرم افزار ای سی ال 
را که نرم افزار مطرحی برای تجزیه وتحلیل اطالعات 

است، خریداری کرد.
نرم افزار ای سی ال محیطی را برای دستورعمل نویسی 
مهیا کرده است که امکان تجزیه وتحلیل داده ها براساس 
نیاز و آزمون طراحی شده را دارد. براساس این رویکرد ابتدا 
5 چرخه آزمون رعایت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص 
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شــد کدام آزمون به وســیله رایانه قابل پیاده ســازی است و 
خروجیهای مورد نیاز برای هــر آزمون به تفکیک فیلدهای 
مورد نیاز، کدام اســت. ایــن تجزیه وتحلیل از ســوی یک 
سرپرست و تحت نظارت مدیر و مدیر ارشد حسابرسی انجام 
شد. سپس این آزمونها به صورت دســتورالعمل در نرم افزار 
ای سی ال به تفکیک هر آزمون پیاده سازی شد. اجازه بدهید 
ســاختار اجرای دســتورالعملها را به  صورت شکلی خدمتتان 

ارائه بدهم)شکل1(.

درانجاماینبرنامههاچهپیشــرفتهاییداشتهاید؟
باچهمشــکالتیروبهروبودهاید؟پشتیبانیمدیریت
مؤسســهازاینبرنامههاچقدراســت؟وهمراهی

حسابرسانمؤسسهچگونهاست؟

کیانخواه
باتوجه به آنچه که در پاســخ پرســش قبلی شما به آنها اشاره 
کردم، مجموعه آزمونهای چرخه های فروش، خرید، حقوق 
و دســتمزد و موجودی مواد و کاال پیاده ســازی شده است و 
در بیش از 150 شــرکت مورد رســیدگی )متمایز( به صورت 
عملی از ســال 1393 اجرایی شده اســت و این روند توسعه 
همچنان ادامه دارد. همین روند برای بهینه سازی اقدامهای 
صورت گرفته در اکســل نیز انجام  شده است. اقدامهای زیر، 
مجموعه خروجیهایی است که براساس داده های دیجیتال به 

حسابرسی ارائه می شود.
در این قســمت از بحثمان من در مورد هریک از این 
خروجیها شرح خواهم داد و در عین حال نموداری از هر 

یک را نیز خدمتتان ارائه می کنم.
چرخهحقوقودستمزد

لیست سطری احکام صادرشده و حقوق و دستمزد کارکنان 
به صورت سطری، اثبات کلی اضافه کاری- بیمه های سهم 
کارفرما- حقوق پایه، بررسی صحت اعمال عوامل مشمول 
بیمه و نیز محاســبه مجدد بیمه های سهم کارمند و کارفرما 
و بیکاری از مجموع مزایای مشمول بیمه، بررسی صحت 
اعمال عوامل مشــمول مالیات و نیز محاسبه مجدد مالیات 
منظورشــده برای کارکنان با اســتناد بــه جدولهای مالیاتی 
ســاالنه، بررسی میزان افزایش ســاالنه حقوق پایه، تهیه 
فهرســت ســیزده ماهه کارکنان به تفکیک مراکــز هزینه و 
تطبیق آنها با دفاتر حســابداری، بررســی میــزان افزایش 
ســاالنه مزایای موجود در احکام کارکنان، تطبیق حقوق و 
مزایــای ماهانه کارکنان با احکام کارکنان، محاســبه مجدد 
اضافــه کاری، نوبت کاری، شــب کاری، محاســبه بازخرید 

سنوات و … )شکل2(. 
چرخهفروش

تشخیص شــماره های تکراری اسناد، تشخیص شماره های 
ازقلم افتاده اسناد، تشخیص ترتیب غیرمتعارف شماره و تاریخ 
اسناد، اختالف مجوز با سفارش فروش، اختالف برگ خروج 
کاال با مجوز فروش، اختالف برگ خرید فروش با برگ خروج 
کاال، اختالف برگ خرید و فروش با لیســت قیمتها، اشــتباه 
محاســبات برگ خریــد فروش و تخفیفــات، اختالف درامد 
فروش با بــرگ خرید فروش، اختالف حســابهای دریافتنی 
تجاری )پیش دریافت( با برگ خرید فروش، مقایســه مقدار- 

شکل1-ساختاراجرایدستورالعملها
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مبلغ- نــرخ فروش به تفکیک گروهــی محصوالت به صورت 
ماهانه با ســال قبل، مقایســه مقــدار- مبلغ- نــرخ فروش به 
تفکیــک ریز محصوالت با ســال قبل، مقایســه نرخ فروش 
به خریداران عمــده به تفکیک محصوالت در ســال جاری، 
مقایسه مقدار- مبلغ- نرخ برگشت از فروش به تفکیک گروهی 
محصوالت به صورت ماهانه با سال قبل، مقایسه مقدار- مبلغ- 
نرخ برگشت از فروش به تفکیک ریز محصوالت با سال قبل، 
مقایسه مبلغ تخفیفهای فروش به تفکیک گروهی محصوالت 
به صورت ماهانه با سال قبل، مقایسه مبلغ تخفیفات فروش به 

تفکیک ریز محصوالت با سال قبل )شکل3(.

چرخهخرید
کنترل شــماره ترتیب اسناد، کنترل اســناد شماره تکراری، 
کنترل اســناد ازقلم افتــاده، تطبیق درخواســت خرید با حد 
ســفارش، نقطــه ســفارش و میــزان موجــودی در تاریخ 
درخواســت، تطبیق مجوز با درخواست خرید، تطبیق برگ 
رســید کاال با مجوز خرید، تطبیق فاکتور خرید با برگ رسید 
کاال، تطبیق برگ خرید با قرارداد و لیســت قیمتهای خرید، 
کنترل محاســبات برگ خرید، تطبیق حساب خرید با فاکتور 
خرید، کنتــرل ثبت اعالمیه هــای بدهکاری صادرشــده و 
بســتانکاری دریافتی از فروشــنده در حســابهای پرداختنی 

شکل2-چرخهحقوقودستمزد

شکل1

شکل3-چرخهفروش
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تجاری، کنترل ثبتهای حسابداری پرداختنی و پرداخت وجوه، 
کنترل مبالغ و اسناد پرداختنی صادرشده با مانده سررسید شده 
حسابهای پرداختنی، کنترل شماره ترتیب چکهای صادرشده 

)شکل4(.
حسابرسیانبار

تطبیق مواد خریداری و رسیدشــده به انبار با ثبت در دفاتر، 
تطبیق اقالم فروش با نرخ میانگین ســاالنه فروش، تطبیق 
اقالم برگشــت از فروش با نرخ میانگین، بررسی تسلسل و 
ازقلم افتاده و نیز تکراری نبودن در انبار شــامل )رسید انبار- 
حوالــه مصرف مراکز- دریافت از تولید(، بررســی نرخ خرید 
مواد در 12 ماهه ســال، بررسی تسلســل در سوابق انبار در 
ســال مالی جاریوبعدی (Cut off)، ســوابق تعدادی- 
ریالی انبار به تفکیک انبار و نیز ارتباط با حسابداری، فروش 

و خرید )شکل5(.
با توجه به متمایز بودن صنعت هتل و بیمارســتان از دیگر 

واحدهای مورد رسیدگی، حسابرسی کامپیوتری با خروجیهای 
زیر اجرایی شده است.
حسابرسیهتل

بررســی صورتحســابهای مهمانــان )و ازقلم افتاده(، 
اثبــات درامدهای هتلهــا و تطبیق با دفاتر، بررســی 
میزان درامد فروش اتاق و تخفیفات غیرمجاز )تطبیق 
با نرخ مصوب اتاق(، درصد اشــغالی هتل برای تمامی 
اتاقها و نیز میانگین درصد اشغالی هتل در سال، اثبات 
مصرف مواد برای مهمانــان و کارکنان هتل )انحراف 
مصــرف حاصل از دریافت انبــار و میزان فروش غذا( 

)شکل6(.
حسابرسیبیمارستان

مشخص کردن درامدهای هر بخش به صورت نقدی )سهم 
بیمــار( و تعهدی )ســهم بیمه اول و ســهم بیمه دوم )بیمه 
تکمیلی((  و مقایسه با سامانه حسابداری به منظور مشخص 

شکل4-چرخهخرید
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شدن میزان مغایرت به تفکیک بخش، سهم بیمار و سهم 
بیمــه اول و بیمــه دوم، کنترل میزان دســتمزد پزشــکان 
به صــورت درصدی و با محاســبات واحد، بررســی میزان 
اشــغال تخت در بخشــهای بستری در ســال، گزارشهای 
متنــوع به تفکیک بخش، تخت، پزشــک، نوع بیماری یا 

عمل و تاریخ )شکل7(.
به طور نمونه، می توانم اشــاره  کنم به بازمحاسبه حقوق و 
مزایای یکی از شــرکتها، با بیــش از 000ر30  کارمند و 100 
میلیــون تراکنش، کــه به صورت صددرصد محاســبه مجدد 
حقــوق و مزایــای آنها انجام شــد و مغایرتها به حســابرس 

شکل5-حسابرسیانبار

شکل6-حسابرسیهتل
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گــزارش داده شــد. البته نرم افزار ای ســی ال نهایــت آرمان 
مؤسســه نیســت، بلکه با وجود ضعفهای فراوان این نرم افزار 
سکوی پرشــی برای نفوذ حداکثری در فرایند های حسابرسی 

مؤسسه را شکل داده  است.
ورودی اطالعات حسابرسی کامپیوتری با اتصال به آخرین 
نســخه پشتیبان (Backup) پایگاه داده واحد مورد رسیدگی 
تأمین می شــود. الزمه این استخراج شناخت جدولها و روابط 
بین این جدولها در ســامانه های اداری و مالی واحدهای مورد 

رسیدگی است. 
برای این منظور، ســاختارهای اســتانداردی به عنوان واسط 
طراحی شــده که داده ها از ســامانه ی مالی- اداری دســتگاه به 
این ســاختار تبدیل می کند. شناســایی جدولها و روابط بین آنها 
در ســامانه های مالی - اداری، کاری پیچیده و زمان گیر است که 
موجب کندی توسعه حسابرسی کامپیوتری در دستگاه ها می شود. 
حتی مؤسسه با یکی از شــرکتهای تولیدکننده سامانه های جامع 

وارد مذاکره شــد تا پایگاه داده اطالعات حسابرس را شکل دهد، 
امــا با توجه به هزینه بر بودن آن و نبود بازار مشــخص، درعمل 
آن شــرکت از ادامه همکاری منصرف شــد. این چالش یکی از 
چالشهای کلیدی حسابرسی کامپیوتری است که در ادامه توضیح 

بیشتری می دهم.
مدیریت مؤسســه پشتیبان و حامی اصلی توسعه برنامه 
رایانه ای مؤسســه است. اما نباید توسعه سریع را نیز توقع 
داشــت؛ زیرا هم به علت کندی توســعه فناوری اطالعات 
در فراینــد حسابرســی در ســنوات گذشــته و هــم، نبود 
اطمینان کافی و در دســترس نبــودن راهکارهای جامع و 
فشــار روانی کاری حسابرســان در نهایی ســازی گزارش 
حسابرســی برای ارائه به موقع آن، روند توسعه حسابرسی 
کامپیوتری با کندی مواجه می شود. الزمه این کار آموزش 
و تغییر رویه ها، اســتانداردها، رویکردها و نگاه ها در حوزه 

حسابرسی است. 

شکل7-حسابرسیبیمارستان
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ارزیابیریســککــهالزمهحسابرســیمبتنیبر
ریسکاست،بدوناســتفادهازابزارتحلیلگری
(Data Analytics)،حداقــلدرواحدهای داده
بزرگ،ناممکناســت.آیاازاینابزاراســتفاده
میکنید؟چهسابقهوچهبرنامهایبرایآندارید؟

کیانخواه
ارزیابی ریســک و خطر حسابرســی با تحلیــل صددرصد 
اطالعات به حاشیه رفته و کم رنگ می شود. به  بیان  دیگر، 
مبحث تحلیل اطالعات با روشــهای متنوع و گســترده در 
حال تغییر زمین بازی حسابرســی اســت. ما در ابتدای راه 
تحلیلگــری ِ داده هســتیم و در اطالعات ســامانه ها هنوز 
حوزه های متعدد و ناشــناخته ای وجود دارد که با روشــهای 
سنتی حسابرسی در تعارض است. مجموعه اتفاقهایی که در 
حوزه تجزیه وتحلیل اطالعات به صورت عملی در حال انجام 
است، برای حسابرس بســیار هیجان انگیز و مشعوف کننده 
است. اقدامهایی که در گذشته در زمان طوالنی قابل انجام 
بــوده، هم اکنون در کمتر از یک روز یــا نصف روز اجراپذیر 
اســت. اما این  همه قابلیتهای فنــاوری اطالعات موجود با 
همه پیشــرفتهایش در حوزه داده های عظیم، داده کاوی و 
رایانش ابری برای فرایند حسابرسی نیست و فاصله زیادی 

برای تحول حسابرسی در پیش داریم.

آیاازوضعدیگرمؤسســههایحسابرسیوتواناییهای
مؤسســههاوحسابرسانشــاندراســتفادهازابــزار
تحلیلگریدادهمطلعید؟ارزیابیشماچیست؟آیادرحال
پیشــرفتیم؟آیاجاماندهایم؟ومؤسسههایحسابرسی

برایپرکردنشکافچهبایدبکنند؟

کیانخواه
با توجه به اســتفاده مؤسسه ما و سازمان حسابرسی از نرم افزار 
ای سی ال، هماهنگی و تبادل  اطالعات با سازمان انجام شده و 
این کار در سازمان نیز پیشرفتهایی داشته است. در مورد دیگر 
مؤسسه ها اطالعات موردی نشان از استفاده نکردن از نرم افزار 
در بخش حسابرسی اســت، لکن اقدامهایی در زمینه کاربرگ 
الکترونیکی و استفاده های موردی از رایانه مشهود بوده است.

نقشنهادهاومراجعحســابداریکشوررادرتوسعه
اســتفادهازفنــاوریاطالعــاتبهویــژهدرعرصه
تحلیلگریداده،چگونــهارزیابیمیکنید؟اگرممکن
اســتیکبهیکآنهاراارزیابیکنیــدوتحلیلیارائه

بدهید.

کیانخواه
نهادهــای نظارتی و حمایتی حســابداری و ذینفعان این حرفه 
بایــد اقدامهــای جــدی در تغییر و تحــول دســتورالعملهای 
حسابرسی، استنادپذیریهای دیجیتالی، کنترل کیفیتهای برخط 
و موارد متعدد دیگری انجام دهند. حسابرس درعمل نمی داند 
حسابرســی کامپیوتری را به پیش ببرد یا دستورالعملهایی را که 
طبــق آن کنترل کیفیــت را ارزیابی می کند و بــر مبنای روش 
دستی اســت، انجام دهد. حسابرس در یک دوگانگی محصور 

شده است.
حسابرسی هم اکنون در محیطی دیجیتالی صورت می گیرد، 

ارزیابی ریسک و خطر حسابرسی

با تحلیل صددرصد اطالعات

به حاشیه رفته و کم رنگ می شود

به بیان دیگر

مبحث تحلیل اطالعات

با روشهای متنوع و گسترده

در حال تغییر زمین بازی 

حسابرسی است
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اما نه حسابرســان و نه دســتورالعملهای پشــتیبان کننده ای 
طراحی نشــده اســت. ســازمانهای ذینفع و ناظــر نیز تنها 
به منظور براورده کردن نیــاز خود، فناوری اطالعات را به کار 
می گیرنــد؛ ولی هیچ یکپارچگــی و هماهنگی خاصی وجود 

ندارد.
 به طور نمونه، همان اطالعاتی که در ســامانه کدال سازمان 
بورس بارگذاری می شود، در ســامانه سحر جامعه حسابداران 
نیز باید قرار گیرد. سامانه ها باید به صورت دستی و کاربرمحور 
به روز شود و ســامانه یکپارچه و خودکاری برای ثبت و انتقال 
اطالعات طراحی نشــده است. در حقیقت همان تفکر دستی، 
رایانه ای شده است، و این در تضاد با جوهر فناوری اطالعات 

است.
شاید در برخی از موارد مشــاهده شده که فناوری اطالعات 
به جای تســهیلگری، کار را دشوار و سخت کرده است که این 
به خاطر انتقال همان مدل دستی به فضای فناوری اطالعات 
است. در حقیقت برای رسیدن به چارچوب و پارادایم حسابرسی 
کامپیوتــری و تحلیلگری داده و برای رســاندن حســابرس به 
قضــاوت درخور  اتکا، نیازمند تغییر رویکردها و درک شــرایط 
آینده حسابداری سایبری هستیم. به ویژه از جامعه حسابداران 
رسمی و ســازمان بورس و ســازمان حسابرسی توقع می شود 
توجه بیشــتری به ترسیم فرایند های حسابرســی کامپیوتری 
داشــته و حسابرسان را از تولید انبوه پرونده های کاغذی نجات 
دهند. ابزار به طور قطع در ســرعت و کیفیت کار حسابرسی اثر 

مناسبی خواهد داشت.

،(AICPA) انجمنحســابدارانرســمیامریکا
باهدفکمکبهحسابرســاندربهدســتآوردن
دادههایدقیــقدرقالبیاســتفادهپذیروکاراترو
اثربخشترســاختنحسابرســی،ازسال2013
دســتبهتهیــهوانتشــاراســتانداردهایداده
حسابرســی(Audit Data Standards)زدهوتا
کنون5استانداردمنتشرساختهاست.اگرشرکتها
ازایناستانداردهابرایایجادونگهداریدادههای
خوداســتفادهکنند،نیازحسابرســانبهدادههارا
بهسـرعتپـاسخمـیدهنـد،انتقـالدادهراساده

میکنند،واستفادهازابزارتحلیلگریدادهراآسان
میسازند.درایران،واحدهایگزارشگرازیکطرف
وحسابرسانازطرفدیگر،چگونهمشکلدادههارا
حلکردهاند؟چهراهحلیدنبالمیشود؟آیامراجع
حرفهایکشــورمانیزمانندانجمنیادشده،درحل

اینگونهمشکالتپیشگامهستند؟

کیانخواه
 آماده ســازی اســتانداردهای داده حسابرســی فعالیت خوبی 
اســت. همان طور که اشاره شد ما براساس نیاز خود به سمت 
شکلدهی به این چارچوبها و تشویق تولیدکننده های نرم افزار 
به تولید نرم افزار داده های حسابرسی حرکت کردیم، اما چون 
هزینه و بازار آن مشــخص نبود تولیدکننده از ارائه آن سرباز 

زد.
 این استانداردســازی داده ها براســاس نیاز حســابرس باید 
جنبه حاکمیتی پیدا کند. مجموعه های حاکمیتی هنوز وارد این 
حوزه ها نشده اند. لزوم گزارشگری دقیق و به موقع هنوز آشکار 
نشده است. این استانداردها باید از سوی مراجع ذیصالح ابالغ 
و همانند مواردی که در قانون مبارزه با پولشویی آمده است، به 
شرایط تأیید و قابل نشــر بودن نرم افزارهای مالی-اداری بدل 

شود.

ازاینکهبهپرسشهایماپاســخهایصریحدادید،
سپاســگزاریم.اطمینانداریمکهپرســشوپاسخ
صریــحبههمهماکمــکخواهدکردتابــاواقعبینی
مســیرهایدشوارپیشــرفترابپیماییم.آیامطالب
بیشــتریکهازقلمافتادهباشــد،داریدکهبرایمان

مطرحکنید؟

کیانخواه
از خداوند متعال توفیق شــما و همکارانتان را خواســتارم و 
انشاءاهللهلل مســیر حرکت نفوذ حداکثری فناوری اطالعات در 
حسابرســی به صورت جدی از ســوی جامعه حســابداران 
رسمی، سازمان حسابرسی و دیگر مؤسسه ها پیگیری شود 
و نهادهای حاکمیتی به دنبال ایجاد سازوکار و استانداردهایی 
هم در حوزه ارائه اطالعات موردنیاز حسابرس و هم در نحوه 

گزارشگرهای حسابرسی و دیجیتالی شدن فرایند باشند.


