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همه گیری کووید 19؛ تمرکز بر حسابرسی کامپیوتری

گفتگوبا:دکترموسیبزرگاصل

مدیرعاملورئیسهیئتعاملسازمانحسابرسی

تعمیماصول و بهعنوانمرجعتدوین سازمانحسابرسی
و حرفهای آیینرفتار و حسابرسی و حسابداری ضوابط و
مرکزارائهخدماتحسابرسیوخدماتتخصصیمالیبه
بخشهایدولتیوتحتنظارت،سهمونقشبسیارمهمی
نیازهای به پاسخشایسته در آن توانمندسازی و ایران وحسابرسی فعالیتحرفهحسابداری تداوم و درتوسعه
استفادهکنندگانداشتهاست؛کهتدوینوانتشاراستانداردهایحسابداریوحسابرسیوحسابداریبخشعمومی،
ابتدادرهدایتآننقش کهحاصلتالشهایبیوقفهسالیانکارشناسانسازمانحسابرسیاست،وخودشمااز

مستقیمداشتهاید،نمونهایازآناست.
اکنون،تهیهکنندگانصورتهایمالیوحسابرســانبارویدادهاییروبهرویندکهگرچهبســیاریازآنهابیســابقه
نیســتند،اماهرگزباچنینگستردگیوتناوبدرمحیطاقتصادیودربینشــرکتهامشاهدهنشدهبودند.بااینکه
ســازمانحسابرسیکوششهایچشمگیریبرایپاســخگوییبهاینگونهرویدادهاینوپدیدانجامدادهوباانتشار
رهنمودوبیانیه،حســابدارانوحسابرسانرادربرخوردباآنهاهدایتوراهنماییکردهاست،اماگفتگوباجنابعالی،
بینشیعمیقتربرایتهیهکنندگانوحسابرساندرواکنشبههمهگیریکووید19فراهممیسازد.ازاینکهدعوتما

راپذیرفتیدسپاسگزاریم.
پیشازهرپرسشــی،توضیحیدربارهبرنامههاوتدابیرسازمانحسابرسیدرواکنشومقابلهباهمهگیریکرونا،

درارتباطباگزارشگریمالیوحسابرسی،ارائهبفرمایید.سازمانحسابرسیچهسیاستیرادنبالمیکند؟
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دکتربزرگاصل
اغلب  مالی  دوره  از  حساسی  مقطع  در  مرموز  ویروس  این 
اواخر سال 1398 در کشور ما گسترش یافت.  شرکتها، یعنی 
حوزه  در  متعدد  نااطمینانیهای  ایجاد  با  همراه  آن  ظهور 
گزارشگری مالی و حسابرسی بود. قاعدتًا سازمان حسابرسی 
برای تبیین این نااطمینانیها در مرکز پرسشگریها قرار داشت. 
ظهور این ویروس به دلیل لزوم حفظ فاصله اجتماعی، اختالل 
از ترددهای  اقتصادی  در شبکه حمل ونقل و ترس واحدهای 
مختل  حسابرسان  توسط  را  انبارگردانیها  بر  نظارت  انسانی، 
همکاران  و  شرکتها  حسابداری  کارکنان  برخی  ابتالی  کرد. 
حسابرس نیز برنامه ریزیهای انجام شده را تحت تاثیر قرار داد.
این پدیده مختص کشــور ما نبود و ســازمانها و مراجع همه 
کشورهای جهان در واکنش به چالشــهای مشابه درپی یافتن 
راه حل بوده و هستند. حرفه حسابداری هم در سطح جهانی با 
دغدغه های تقریبًا یکســانی مواجه شد. در سازمان حسابرسی 
هم در ابتدای دوره همه گیری، ســتاد ویــژه ای برای مقابله با 
ویروس مرموز ایجاد شــد و به پژوهشگران سازمان ماموریت 
داده شــد واکنش نهادهای مالی حرفه ای را رصد کنند و متون 
قابل اســتفاده را به ســرعت در اختیار فعاالن حرفه قرار دهند. 
متــون حرفه ای متعــددی در ایــن زمینه ترجمــه و از طریق 
شــبکه های اجتماعــی و پرتال و وبگاه ســازمان حسابرســی 
در اختیار عموم حســابداران قرار گرفت. کمیته فنی ســازمان 
حسابرســی نیز بررســیهای خود را شــروع کرد و رهنمودهای 

مناسبی را تصویب و منتشر ساخت.

سیاست اصلی سازمان حسابرسی حفظ سالمت همکاران و 
تالش برای متقاعدساختن صاحبکاران و مسئولین برای دادن 

مهلت بیشتر به حسابرسان برای انجام رسیدگیها بوده است.
بیشتر صاحبکاران نیز در این زمینه همراهی کردند و فرصت 
بیشــتری را در مقایســه با ســال قبل برای صدور گزارشهای 

حسابرسی در اختیار حسابرسان قرار دادند.

در کشورها، اغلب در و حوزههایکسبوکار، بیشتر در
استفاده و دورکاری کرونا، از ناشی شرایط به واکنش
حرفه کرد. پیدا سریعی گسترش راهدور از فناوری از
برخورد شرایط این با چگونه ایران در حسابرسی
داشت؟شرایطجدیدچهریسکهاویافرصتهایمهمی

رابرایحرفهحسابرسیبههمراهدارد؟
دکتربزرگاصل

در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید بر انجام دورکاری در 
به دلیل عقب ماندگی  متاسفانه  بود.  کرونا  اوج ویروس  شرایط 
تاریخی حرفه در حوزه فناوری، تقریبًا دورکاری از طریق اتصال 
به شبکه های شرکتها غیرممکن بود. بعضًا اطالعات به صورت 
لوحفشرده  در  ضبط  طریق  از   (Offline) برونخطی 
می شد.  ارسال   (Flash memory) حافظهجانبی  یا   (CD)

عقب ماندگی  به  حرفه  که  بود  مهمی  فرصت  این  بااین حال، 
در این حوزه بیشتر واقف شود. دورکاری در حوزه حسابداری 
هم پیش بینی نشده است و در این زمینه تجربه زیادی وجود 
نداشت. درنتیجه، بیشتر کارها عقب افتاد و استفاده از فناوری 

نگاهمادرسازمانحسابرسی

بهعنوانبازوینظارتیقوهمجریه

نگاهساختاریوریشهای

بهمشکالتحرفهاست
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از راه دور به صورت بسیار محدود انجام شد.
ابتدا حرفه باید سرمایه گذاری الزم را برای استفاده از فناوری 
انجام دهد و حســابداران و حسابرســان هم مهارتهای خود را 
در این زمینه ارتقا دهند. این موضوع آنچنان حیاتی اســت که 
به نظرم نوشتن در مورد آن را متوقف کنیم و همه هم وغم خود 

را معطوف جبران عقب ماندگی در حوزه فناوری کنیم.

مقابل در را زیادی پرسشهای کرونا همهگیری شرایط
حسابدارانوحسابرسانقراردادهاست.آیااستانداردهای
دارند؟ را پرسشها همه برای درخور پاسخهای موجود
اصالح یا خاص استاندارد تدوین به ضرورتی و نیاز آیا

استانداردهایموجودوجوددارد؟
دکتربزرگاصل

تغییر  به  نیازی  می دهد  نشان  جهانی  و  داخلی  بررسیهای 
بلکه  ندارد،  وجود  حسابرسی  و  حسابداری  استانداردهای 
حوزه های خاصی از استانداردها اهمیت بیشتری پیدا می کند، 
مانند تغییرات ارزشهای منصفانه، ریسکهای حاکم بر شرکتها، 
تداوم فعالیت، ذخیره کاهش ارزش دارائیها، و مسائلی از این 
دست، که در رهنمودهای کمیته فنی سازمان حسابرسی ذکر 

شده است.

همهگیریکروناچهمسایلومشکالتیرابرایفعالیتهای
سازمان و کرد ایجاد حسابرسی سازمان حسابرسی
چگونهبهمقابلهباآنهابرخاست؟آیانکاتآموزندهایدر

اینفرایندوجودداردکهبرایحرفهحسابرسیسودمند
باشد؟

دکتربزرگاصل
محل  مکرر  تغییر  و  مسافرت  ماموریت،  با  حسابرسی  کار 
ابتالی  کار عجین می باشد. لذا حسابرسان درمعرض خطر 
باال به بیماری قرار دارند. پیش از این اشاره کردم، حفاظت 
ایجاد ستاد  با  اولویت اصلی سازمان بود.  از جان همکاران 
ابتدا تالش کردیم هرچه بیشتر مراقب  با کرونا  ویژه مقابله 
همکاران با ریسک باال، مانند همکاران با بیماران زمینه ای 
رعایت  برای  آن  کنار  در  باشیم.  باردار  خانمهای  و  خاص 
در  سازمان  ساختمانهای  در  بهداشتی  پروتکلهای  دقیق 
سراسر کشور برنامه ریزی و اقدام کردیم؛ به خصوص استفاده 
خدماتی  کارکنان  علی الخصوص  کارکنان  برای  ماسک  از 
نامه رسانها  مانند  برون سازمانی  افراد  ورود  بود.  تاکید  مورد 
اداری  اتوماسیون  تکمیل  با  و  کردیم  ممنوع  سازمان  به  را 
سازمان، مراجعات حضوری به اتاق همکاران را به حداقل 

رساندیم. 
بــرای مدیریــت گروه های حسابرســی نیز اختیــار کافی به 
مدیران ســازمان دادیم که در صورت ابتالی همکاران حداکثر 
مراقبتهــای الزم را انجام دهند. با عنایت پــروردگار متعال و 
رعایت پروتکلها تا االن در حفاظت از سالمت همکاران موفق 

بوده ایم.
ضمنًا پیش بینی الزم برای دسترســی بــه کارتابل  نامه ها و 
رویت آنها از راه دور انجام شــد و در مواردی همکاران، ازجمله 

تمرکزاولسازمانحسابرسی

برشناسایینارساییهایساختاری

وارائهپیشنهادبهدولت

برایرفعایننارساییهااست
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خود مــن، از منزل کارتابل را مشــاهده می کردیــم و ارجاع و 
اقدام الزم را انجام می دادیم. هم اکنون، متمرکز بر حسابرسی 
کامپیوتری و حسابرسی فناوری هستیم و این ویروس اهمیت 

موضوع را برای سازمان دوچندان کرده است.

واقعیتایناستکهاعضایحرفهبهسازمانحسابرسی
حرفه بر زیادی تاثیر که میکنند نگاه نهادی بهعنوان
را سازمان تحوالت و دارد، حسابرسی و حسابداری
بپرسمچه و کنم اینفرصتاستفاده از زیرنظردارند.
ایران در حسابرسی حرفه پیِشروی مهمی تحوالت
اینتحوالت در نقشی وسازمانحسابرسیچه است

خواهدداشت؟
دکتربزرگاصل

سازمان حسابرسی لنگرگاه مهم حرفه در حاکمیت است. هرچه 
قوی  حسابرسی  دستگاه  یک  وجود  اهمیت  می گذرد  زمان 
در قوه مجریه که عالوه بر حسابرسی دستگاه های اجرایی و 
تدوین استاندارد، مشاوری امین و حرفه ای برای دولت باشد 
نظارتی  بازوی  به عنوان  سازمان  در  ما  نگاه  عیان تر می شود. 
قوه مجریه، نگاه ساختاری و ریشه ای به مشکالت حرفه است
تحوالت متعدد در گذر زمان نیاز به ساختارهای جدید دارد. 
نمی توانیم با ســاختارهای دهه 60 و 70 پاســخگوی نیازهای 
دهه جدید باشــیم. نیاز به ســاختارهای چاالک تر، ســالم تر و 
حرفه ای تر داریم. تمرکز اول ســازمان حسابرسی بر شناسایی 
نارساییهای ســاختاری و ارائه پیشنهاد به دولت برای رفع این 

نارساییها است.
قبل  سالها  به  مربوط  دستورالعملها  فنی حسابرسی،  حوزه  در 
است، در صورتی که استانداردهای حسابرسی بارها تغییر کرده 
در  حسابرسی  دستورالعملهای  سریعتر  هرچه  باید  لذا  است. 

حرفه تغییر کند. سازمان به جدیت مشغول این کار است. 
در زمینــه فناوری نیز تمام تالش خــود را به کار می بریم که 
عقب ماندگی تاریخی را جبران کنیم. تمام هزینه های پژوهشی 
را کــه طبق قانــون بودجه باید پرداخت کنیــم فقط به فناوری 
اختصاص می دهیم؛ عدد زیادی نیست ولی می خواهم اهمیت 
قضیه را برای ســازمان و حرفه بیان کنم. سازمان ازنظر منابع 
درامدی کمتر از 10درصد ســهم درامدی از حسابرسی را دارد، 
لذا بخش خصوصی هم باید به همین نســبت سرمایه گذاری و 

حرکت کند.
حسابرسی بیش از هر چیزی در آینده متاثر از فناوری است و 
با روشهای سنتی نمی توانیم جایگاه خود را حفظ کنیم. فناوری 
هم بدون ســرمایه گذاری کافی در این زمینه به دســت نخواهد 

آمد.

امیدواریمپدیدهکرونا،آنطورکهشماتاکیددارید،سبب
شوداستفادهازفناوریدرحسابرسیبهسطحقابلقبول
شرکت گفتگو این در که این از ممنون کند. پیدا ارتقا

کردید.

درزمینهفناوری

تمامتالشخودرابهکارمیبریم

کهعقبماندگیتاریخیرا

جبرانکنیم


