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آقای امیرحسین نریمانی 

با پیشرفت فناوری همگام شویم!

جنابعالی از پیشــگامان رویکرد اســتفاده از کامپیوتر در حسابرســی صورتهای مالی قلمداد می شوید و کوششهای 
پیوسته ای برای ورود فناوری اطالعات به محیط کار حسابرسان ایران داشته اید. برای آغاز گفتگو، اشاره ای به سابقه 

فعالیتهایتان در این زمینه داشته باشید.

نریمانی
از شروع کار خود در حرفه حسابرسی همیشه این پرسش برای من مطرح بود؛ در حالی که حسابداران، متصدیان حقوق و دستمزد، 
متصدیان حســابداری انبار و فروش و غیره به شــکل گســترده و روزافزونی از کامپیوتر اســتفاده می کنند، چرا حسابرسان نباید در 
کار خود از کامپیوتر اســتفاده کنند؟ پاســخگویی به این پرســش و براورده کردن چنین خواسته ای کار ســاده  ای نبود. در آن برهه 
متبحرترین برنامه نویســان با زبانهای برنامه نویســی و بانکهای اطالعاتی مبتنی بر سیســتم عامل داس (DOS)، برای نوشتن 
برنامه برای ترســیم یک خط، نیازمند نوشــتن کدهای طوالنی بودند. در نیمه دوم دهه هفتاد، ورود دستاوردهای دنیای کامپیوتر 
به کشــورمان شــتاب گرفت. کامپیوترهای آی بــی ام- ایکس تی و ای تی(IBM- XT & AT)  جای خــود را به کامپیوترهای 
پیشــرفته تر پنتیوم دادند که دسترســی به آنها ارزان تر و آسان تر بود. سیســتم عامل داس نیز جای خود را به ویندوز 1/3 و سپس 
ویندوزهــای باالتر داد و از همه مهمتر مجموعه مایکروســافت آفیس (MS Office) ظهور پیدا کرد. نرم افزارهای اکســل و 
اکسس جهش بزرگی بود که به غیرحرفه ایهای دنیای کامپیوتر اجازه می داد بدون نیاز به آشنایی با زبانهای برنامه نویسی، کارهای 
شــخصی و اداری کوچک خود را انجام دهند. در زمینه زبانهای برنامه نویســی، پدیدارشدن زبانهای برنامه نویسی گرافیکی مانند 

مدیرعامل مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

با
گفتگو
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دلفی (Delphi) و ویژوال بیسیک (Visual Basic) بدون 
اغراق سرعت کار برنامه نویسان را صدچندان کرد. 

این برهه همزمان با خروج من از سازمان حسابرسی و ادامه 
کار در حوزه هــای متنوع تر در بخش خصوصی بود. آشــنایی 
مقدماتی با بانکهای اطالعاتی مرا گام به گام به ســوی استفاده 
هرچه بیشتر از مهندسان نرم افزار در انجام پروژه های خدمات 
مالی و طراحی ســامانه ســوق داد. این افراد کــه گاهی دارای 
اســتعدادها و تواناییهای خیره کننده ای بودند، کم کم مرا امیدوار 
کردند که اســتفاده مؤثر و گســترده از کامپیوتر در حسابرســی 
امکان پذیــر اســت. از اینــرو در اوایل دهه هشــتاد به همراه 
گروه نرم افزاری مؤسســه مان، در بزرگترین پروژه حسابرســی 
کامپیوتری که تا آن تاریخ در ایران تعریف شده بود، با سازمان 
حسابرســی همکاری و مشــارکت کردیم. پس از آن به همراه 
همکارانم در داخل و خارج از مؤسسه، کتابهایی را نیز در زمینه 
حسابرســی ســامانه های اطالعاتی، هدفهای کنترلی برای 
اطالعات و فناوریهای مرتبط (Cobit)، پیشگیری و کشف 
 (Core  Banking) تقلب به کمک کامپیوتر، بانکداری متمرکز الکترونیک
و مقاله هایی در زمینه آشنایی با بانکهای اطالعاتی برای حسابرسان، تأثیر فناوری 
اطالعات بر بهره وری مؤسسه های حسابرسی و امنیت بانکهای اطالعاتی منتشر 

کردیم. 

آیا از نتایج کارتان و دستاوردهای آن راضی هستید؟ 

نریمانی
بســیاری از مواقع پیشــرفتهای فنــاوری و راه حلهــای جدید 
نرم افزاری، دراســاس صورت مسئله های قبلی را پاک می کند. 
بــرای نمونه، در اواخــر دهه هفتاد که ما کار بــر روی طراحی 
و تولید نرم افزار برای اســتخراج و تحلیــل داده ها را آغاز کرده 
بودیــم، یکی از مشــکالت اصلی مــا تبدیل جــدول حروف 
فارسی ســاز شــرکتهای نرم افــزاری داخلی به جــدول حروف 
عربی ویندوز بود )برای فارســی هــم از همین جدول حروف 
اســتفاده می شــد(. گروه نرم افزاری ما زمان و انرژی بسیاری 
بــرای انجام موفقیت آمیز این کار صرف کرد، ولی با پیشــرفت 
فنــاوری اطالعات و تعبیه یونی کــد (Unicode) در ویندوز 
که تمام زبانها را پشــتیبانی می کرد، این صورت مســئله به کلی 
پاک شــد. آیا ما باید از انرژی و زمان زیــادی که برای این کار 

تخصیص دادیم، ناراضی باشیم و دستاوردهای آن را بی ارزش 
تلقی کنیم؟ پاســخ مثبت به این پرســش به معنی آن است که 
هر هدف و فعالیتی که نتایج و دســتاوردهای آن از قبل آشکار 
نباشــد را کنار بگذاریم. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که 
نتایج و دستاوردهای کارمان امروزه بسیار متفاوت از آن چیزی 
است که از قبل پیش بینی و برای آن برنامه ریزی کرده بودیم.

آیا پیشــرفتی در توســعه اســتفاده از امکانات فناوری 
اطالعات در حوزه حسابرسی به دست آمده است؟

نریمانی
بدون شــک اســتفاده از فناوری اطالعات در حسابرســی هم 
مانند دیگر حوزه  ها توســعه پیدا کرده، اما این توســعه بیش از 
اینکــه ناشــی از برنامه ریزی و تالش منظــم مراجع حرفه ای 
و مؤسســه ها و فعاالن حرفه حسابرســی باشــد، مدیون رشد 
انفجــاری فناوری اطالعات و ارتباطات اســت. نســل جدید 
حسابرســانی که وارد بازار کار می شــوند از دوران دبیرستان با 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی تعامل داشــته اند. بسیاری از 
آنها با نرم افزار ورد (Word) و امکانات عمومی اکسل آشنایی 

دارند و با نرم افزارها راحت تر ارتباط برقرار می کنند.

آیا در مؤسسه حسابرسی محل فعالیتتان به سطح مورد 
انتظار در اســتفاده از فناوری اطالعات دست یافته اید؟ 
آثار ملموس آن در کیفیت حسابرســی و همچنین فزونی 

منافع بر مخارج، چه بوده است؟

نریمانی
اســتفاده از فناوری اطالعات در مؤسسه ما بخشهای وسیعی 
از حوزه هــای مالــی و اداری مانند کارکرد کارکنــان، حقوق و 
دستمزد، کنترل پروژه، بهای تمام شده و بسیاری از فعالیتهای 
دیگر را پوشش می دهد و به غیر از مدیریت ارتباط با مشتری و 
تحلیل بازار، فعالیتهای دیگر غیرعملیاتی مورد نیاز نیز، تحت 
پوشش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی قرار دارد. در خصوص 
اســتفاده فنــاوری اطالعات در حسابرســی، ما با اســتفاده از 
نرم افزاری که به وسیله گروه نرم افزاری مؤسسه تولید و طراحی 
شــده و از نوع نرم افزارهای استخراج و تحلیل داده ها به حساب 
می آیــد، کارهای حسابرســی زیادی را بدون اســتفاده از کاغذ 
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انجام داده ایــم. به طور قطع، کیفیت انجام ایــن کارها باالتر 
از روش حسابرســی دستی بوده است. اما در خصوص فزونی 
منافع بر مخارج باید اذعان کنم به رغم اینکه در خصوص این 
کارها هیچ اجرای موازی انجام نشــده، ولی واقعیت این است 
که محیط اجرای تمام آنها آزمایشــی بوده است. به این معنی 
که گروهی که به آنها تخصیص داده شــده حسابرسان مجربی 
بوده انــد که با بانکهــای اطالعاتی و نرم افزارهــای کاربردی 
آشــنایی کامل داشــته ، و از ســوی گروه نرم افزاری مؤسسه 
پشتیبانی می شــده اند و با مشــتریان در مورد همکاری کامل 
در خصوص ارائه بانکهای اطالعاتی رایزنی ویژه شــده بود. 
به رغــم تمام اینها، امید ما برای اینکه در ســال بعد تمام این 

کارها به صورت خود به خودی انجام شود، تحقق پیدا نکرد. 
ما موانع و محدودیتهای استفاده از نرم افزار در حسابرسی را 
در مقدمه کتاب »پیشــگیری و کشف تقلب به کمک کامپیوتر« 
به تفصیــل توضیح داده ایــم، اما به طور خالصــه اصلی ترین 
مانع، نقل و انتقال کارکنان است. الزمه جمع بندی تجربه ها و 
گسترش دانش سازمانی، ثبات نسبی کارکنان سازمان است، 
لیکن در شــرایط کنونی کشورمان حسابرسان به طور عمده به 
حرفه حسابرســی به عنوان گذرگاه نگاه می کنند و به ویژه برای 
آنها که تحت آموزشهای ویژه ای مانند فناوری اطالعات قرار 

می گیرند، فرصتهای شغلی بهتر و متنوع تری پیدا می شود. 

از توضیحاتی که درباره فعالیتهایتان دادید، سپاســگزارم. 
بــه موضوعهای عمومــی بپردازیم. در جهــان امروز چه 
تحوالت مهمی در داده های حسابرســی )داده هایی که باید 
حسابرسی شــوند(، رخ داده اســت؟ صحبت از داده های 
(Cloud Comput� پردازش ابــری ،(Big Data)  کالن

(ing، یادگیری ماشین (Machine Learning)، اینترنت 

اشــیا (Internet of Things)، مبادله الکترونیکی داده ها 
(EDI) در میان است؟ آیا خوراک کار حسابرسان در معرض 

تغییر اساسی و ساختاری قرار گرفته است؟

نریمانی
شــما در این پرسش، بحث بســیار گســترده و پیچیده ای را 
مطرح کردید. مؤسســه هایی در ســطح بین المللی هستند که 
فناوریهایی را که در ســالهای آینده بیشترین تأثیر را در زندگی 

انسان خواهند داشــت، رتبه بندی می کنند و موضوعهایی که 
مطرح کردید از جمله این فناوریها هستند. اگرچه آنها به شدت 
به هم مرتبط هستند، اما هریک از آنها حوزه گسترده و پیچیده 

خاص خود را نیز دارند. 
بــرای ســاده تر کــردن درک داده هــای کالن می توانیــم 
واحدهای اندازه گیری داده را با هم مقایسه کنیم و به یاد داشته 
باشیم که هر واحد اندازه گیری بزرگ 210 برابر واحد کوچکتر از 
خود است؛ به عبارتی ترابایت 210 برابر گیگابایت، پتا بابت 210 
برابر ترابایت و الی آخر. اکنون از واحدهای اگزابایت، زتابایت 
و یوتابایت اســتفاده می کنند که هریک 210 برابر مقیاس قبلی 

است. 
شرکت علوم کامپیوتر پیش بینی کرده که تا سال 2020 حجم 
تولید داده در قالبهای گوناگون آن ســاالنه 4300 درصد رشد 
خواهد داشــت. بدیهی است که این حجم داده، منبع عظیمی 
اســت که در کشــف الگوها، همبســتگی عوامل و پیش بینی 
رویدادها مورد اســتفاده قرار می گیرد و باز هم واضح است که 
وقتی یک شرکت متوسط در مدت کوتاهی در مقیاس ترابایت 
داده تولیــد می کند، هزینه نگهــداری و مدیریت این داده در 
حدی است که بهتر است آن را به شرکتهای ارائه کننده خدمات 
ابری واگذار کند. با نصب مدارهای یکپارچه (Chipset) در 
لوازم خانگی و وســایل ارتباطی این اشــیا با هم ارتباط برقرار 
می کنند و رفتار انســانها را شناســایی و ضبــط و الگوبرداری 
می کنند و از آن پیچیده تر، یادگیری ماشین است که با تحلیل 
داده های کالن به ســازمانها این قابلیــت را می دهد که نه تنها 
طرحها و گرایشــها را کشــف و پیش بینی کننــد، بلکه به آنها 
امکان می دهد که کارهایی را که به طور معمول انســانها انجام 
می دهند، تحلیل کرده و برای کاالها و خدمات جدید شــرکتها 

سطح اطمینان و شانس موفقیت را تعیین کنند. 
آیا ممکن است تمام این فناوریها و تحوالت عظیم در حوزه 
حسابرسی تأثیری نداشته باشند؟ فناوریهای یادشده امکانات 
و تسهیالت فوق العاده ای در اختیار انســانها قرار داده، اما آیا 
تمــام آنها خطرهای خود را به همــراه ندارند؟ در ارتباط مراکز 
داده، کامپیوتر دســتی، تلفن همراه، دســتگاه های خودپرداز 
و صندوق اینترنتی (POS)، لــوازم خانگی، لوازم اداری و 

شخصی با یکدیگر، این داده ها هستند که مبادله می شوند. 
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آیا ممکن نیســت این داده ها در حین مبادله مورد حمله، 
دستبرد و تخریب قرار بگیرند؟

نریمانی
پاســخ من به پرسش شما مثبت است. فکر می کنم خوراک کار 
حسابرسان در معرض تغییر اساسی و ساختاری قرار دارد و باید 
خود را برای این تغییرات آماده و مجهز کنند. در شــرایط فعلی 
ایران، مؤسســه های حسابرسی به نرم افزارهای تحلیل داده ها  
مانند آیدیا (IDEA) و ای سی ال (ACL) دسترسی ندارند و 
نرم افزارهای اکسل و اکسس به رغم امکانات بسیاری که برای 
تحلیل داده ها دارند، ممکن است برای داده های کالن جوابگو 
نباشند. انجمن حسابرسی و کنترل سامانه های اطالعاتی 
(ISACA) که پیشــتر هدفهــای کنترلی بــرای اطالعات و 

فناوریهــای مرتبــط را طراحی و خلق کــرده، پیش نویس کار 
جدیــدی به عنوان »اهــداف کنترلی فنــاوری اطالعات برای 
پــردازش ابــری« را خلق و عرضه نموده اســت. اســتفاده از 
چنین ابزاری ممکن است راهنمای حسابرسان باشد و ریسک 
اســتفاده نکــردن از نرم افزارهــای تحلیل داده را بــا دریافت 
گزارشها و تضامینی که شرکتهای ارائه کننده خدمات ابری ملزم 
به ارائه به حسابرسان مستقل هســتند، تا حدی کاهش دهد. 
این مباحث ارزش آن را دارند که شماره ای از مجله  حسابرس را 
به آن اختصاص دهید و به خصوص به نقشی که فعاالن حرفه، 
به عنوان مشــاور بانکها و شــرکتهای بزرگ می توانند به عهده 

گیرند، بپردازید.

از داده های  که اســتخراج شــواهد  گفته می شــود 
حسابرسی و نتیجه گیری از آنها، در شرایطی که حجم 
عظیمی از داده های الکترونیک مبنای تهیه صورتهای 
مالی قــرار می گیرند، باید به کمــک ابزار تحلیلگری 
داده هــا (Data Analytics)، صورت گیرد. منظور از 

ابزار تحلیلگری داده ها چیست؟ 

نریمانی
همانطور که اشاره کردید در بیشــتر سازمانهای امروزی حجم 
عظیمــی از داده هــای الکترونیــک مبنای تهیــه صورتهای 
مالی قــرار می گیرد. رســیدگی به این حجم عظیــم داده ها با 

روشــهای دســتی بســیار زمانبر و در برخی مــوارد ناممکن و 
پرمخاطره اســت. برای رسیدگی به این حجم داده ها، به ابزار 
و روشــهای حسابرســی خاصی به کمک کامپیوتر نیاز هست 
کــه به اختصار بــه آنها کتــس (CAATTs) می گویند. یکی 
 (GAS) از این ابــزار، نرم افزارهای عمومی حسابرســی
اســت که به کمک آن داده هــا از بانک اطالعاتی مشــتری با 
ســطح دسترســی به صورت تنها خواندنی، اســتخراج و بدون 
دخل و تصرف در ســامانه مشــتری در اختیار حســابرس قرار 
می گیرد. از اینجا مالکیت داده ها با حسابرســی اســت. سپس 
این ابزار امکانات تحلیلی خاصی مانند نمونه گیری حسابرسی، 
تجزیه وتحلیلهای آماری، محاســبه های ریاضی، کشف اقالم 
تکراری، کشــف ازقلم افتادگیها، تجزیه ســنی مانده حسابهای 
دریافتنی و پرداختنی، ارائه نمودارها و گزارشــهای موردنیاز را 

در اختیار حسابرس می گذارد.

آیــا تفاوتی بیــن تحلیلگری داده با آنچه حسابرســان 
به عنوان روشهای تحلیلی می شناسند، وجود دارد؟

نریمانی
حسابرســان همیشــه در مراحل مختلف کار از تجزیه وتحلیل 
صورتهای مالی مانند بررسی روندها، بررسی نسبتها و منطقی 
بودن اقالم به عنوان یکی از روشــهای حسابرســی اســتفاده 
می کردند که برای آنها به طور کامل متداول و آشناست. تحلیل 
داده  ها متفاوت از تحلیل صورتهای مالی اســت و نیازمند ابزار 
و نرم افزارهای خاصی مانند آیدیا و ای ســی ال و اکســل است 
که داده های خام و اولیه و ریِز تشــکیل دهنده معامله ها را مورد 
تجزیه و تحلیل و رســیدگی قرار می دهد. ایــن آزمونها آزمون 
جزئیات اســت. البته مســلم اســت که نگرش حسابرسان هم 
باید به تدریــج تغییر یابد. یکــی از موضوعهای مهمی که این 
نرم افزارها انجام می دهند، مستندســازی است که با نگاه ما به 
مستندسازی تفاوت عمده ای دارد. این نرم افزارها از نمونه های 
انتخابی عکس (Snapshot)  می گیرند، این عکس در سامانه 
ذخیره شده و بعدها به همراه دیگر رسیدگیها برای پاسخگویی 
حسابرســان به مراجع دیگر، قابل اســتناد اســت ولی در حال 
حاضر معلوم نیســت این مستندســازی در مراجع نظارتی ما تا 

چه حد قابل قبول باشد.
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اعتبار داده ها در محیط سامانه های محیط تجاری بزرگ، 
مثل بانکها که حجم عظیمی از تراکنشــهای الکترونیک 
تجــاری را دارند، چگونــه تعیین می شــوند؟ چگونه 

حسابرس ممکن است به این نوع داده اتکا کند؟

نریمانی
مبحثــی با عنــوان اعتبارســنجی داده در حــوزه نرم افزار و 
فنــاوری اطالعات وجود دارد. این بحث یک موضوع کاماًل 
تخصصی نرم افزاری اســت کــه در آن متخصصــان امر از 
بی قاعدگیهای  کشــف  به عنوان  پیچیده ای  الگوریتمهای 
بـــه منظـــــور   (Data Anomaly Detection) داده 
اعتبارسنجی داده ها در سامانه های بسیار بزرگ مانند بانکها 
اســتفاده می کنند. این بی قاعدگیها به وسیله ابزار حسابرسی 
به کمک کامپیوتر قابل کشف نیست. چون همانطور که پیشتر 
اشاره کردم ابزار تحلیلگری داده حسابرسی، داده ها را بدون دخل 
و تصرف در اختیار حسابرس قرار می  دهند. این ابزار قادر به کشف 
بی قاعدگیهایی اســت که در داخل سازمان اتفاق افتاده، از جمله؛ 
ثبت مکرر یــک فاکتور خرید، که به طور عمد یا اشــتباهی دوبار 
ثبت شده اســت. در حالی که حمله، دستبرد و تخریب داده های 
سازمانهای بزرگ، به طور عمده قبل یا در حین انتقال الکترونیکی 
داده ها در گره های اتصال شــبکه، شبکه های اینترنت بی سیم 
(Wifi) و اینترنت صورت می گیرد. انجمن حسابرســی و کنترل 

ســامانه های اطالعاتی گواهینامه ای برای حســابرس رسمی 
ســامانه های اطالعاتی (CISA) و گواهینامــه ای برای مدیر 
امنیت اطالعات (CISM) ارائه می کند. با توجه به نبود مراجع 
ذیصالح ارائه دهنده چنین مدارکی در کشور، در چنین سازمانهایی 
حسابرســان باید از چارچوبهای کنتــرل و امنیت اطالعات مانند 
ایزو 27000 (ISO 27000) اســتفاده کنند. به رغم تمام این 
تمهیــدات، خطر حمله و دســتبرد بــه داده در ســازمانهای بزرگ 
باالســت و در ســطح بین المللی نیز بزرگترین سازمانها با باالترین 
تدابیر امنیتی مورد حمله و دســتبرد قرار می گیرند. جوامع حرفه ای 
و نظارتی باید از حسابرســی که وظایف و مسئولیت خود را به شکل 

حرفه ای انجام داده، در برابر چنین رویدادهایی حمایت کنند.

چه فاصله ای بین فناوری کنونی مورد استفاده در محیط 

حسابرسی در ایران، با فناوری آینده، و به طور مشخص 
با فناوری مبتنی بر تحلیلگری داده، وجود دارد؟

نریمانی
پاسخ به این پرســش درواقع سخت است. در حال حاضر، در 
ایران حسابرســان از فناوری مبتنی بر تحلیلگری داده استفاده 
گســترده ای نمی کنند و اگر بخواهیم تنها مطالعات اینترنتی را 
مــالک قرار دهیم، باید بگویم که فاصله ما با جهان پیشــرفته 
بســیار زیاد اســت. اما برخوردهای رودررو مؤید چنین فاصله 
زیادی نیســت. من فکر می کنم آنها قطعه های جدول معما را 
به دقت کنار هم چیده اند، در حالی که قطعه های ما درهم ریخته 

است. بنابراین، دقیقًا نمی دانیم چه چیزهایی را کم داریم.
به احتمــال، در آینده بــا افزایش تواناییها، بســیاری از منافذ 
امنیتی بسته خواهد شــد. کنترلهایی در سامانه ها مستقر خواهد 
شد و ماشین مانند یک حســابرس، جلوی بسیاری از خطاهای 
انســانی و تقلبها را خواهد گرفت. اما همچنان بنظر منهم؛ این 
پرسش درخور توجهی است که آیا فناوری مانند گذشته، بسیاری 

از صورت مسئله های فعلی را پاک خواهد کرد؟

از شما ممنونیم که در گفتگو شرکت کردید. اگر توصیه ای 
برای مؤسســه های حسابرســی در زمینه توســعه و 

به کارگیری ابزار تحلیلگری داده دارید، بفرمایید؟ 
نریمانی 

آینده شــغلی ما به شــدت به این مبحث وابســته اســت. بیشتر 
شــاغالن این حرفه از وضعیت کنونی و به ویژه درامد آن رضایت 
کامــل ندارند. با این همه من فکر می کنم، صرف نظر از بزرگ و 
کوچک بودن مؤسســه، ما باید بخشــی هر چند کوچک از درامد 
خــود را صرف آموزش و تحقیقات کنیم. نســخه های آموزشــی 
نرم افزارهــای تحلیلی داده ها مانند آیدیا و ای ســی ال به صورت 
رایگان از ســوی فروشــندگان عرضــه می شــود و اینترنت نیز 
هزینه های آموزش را به شــدت کاهش داده و البته ممکن اســت 
بخشــی از این هزینه ها با خروج کارکنان امکان بازیافت نداشــته 
باشند؛ این مهم نیست، به هر حال این بخشی از وظیفه حرفه ای 
و اجتماعی ماســت. اگر بخواهیم جامعه ارزش کار ما را بداند باید 
ما هم دستاوردهایی را چه به عنوان تربیت نیروی انسانی و چه در 

قالب خدمات و محصوالت جدید عرضه کنیم.
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