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امروزهپیشرفتهایشگرفوشتابانفناوریاطالعاتوارتباطات،فضایکارحسابرسانرابهشدتدگرگونساختهاست،ازآنجمله:
•افزایشروزافزونکسبوکارالکترونیکوفراگیرشدنمحیطکاروتجارتالکترونیک،

•حجمعظیممعامالتتجاریومستنداتمرتبطباآن،
•تعددمراجعنظارتیوافزونشدنمقرراتوالزاماترعایت،

•انتظارگستردهجامعهازحسابرسانبرایوسعتدادنبهدامنهخدماتاطمینانبخشیوکیفیتآن،و
•فراگیرشدنگزارشگریمالیالکترونیک.

فناوریاطالعاتوارتباطات،شرایطوابزارکارحسابرسانرانیزتغییردادهاست.تصورحسابرسیبدونقلموکاغذتاکمترازیکدههآینده،دور
ازذهننیس��ت.امافناوریاطالعاتوارتباطاتکهزمانیبهعنوانعاملافزایشکاراییواثربخش��یحسابرسیقلمدادمیشداکنونضرورتیاست

کهبدونآنانجامفرایندحسابرسیغیرممکنبهنظرمیرسد.
دغدغهفناوریاطالعاتوارتباطاتدرحرفهحسابرسی،درنوشتههاوآثارصاحبنظرانحرفهدردودههاخیربهخوبیدیدهمیشودوکوششهای

زیادینیزبراییافتنمسیرپیشرفتبهکاررفتهاست؛گرچهپرسشهایبدونپاسخینیزهنوزمطرحاست:
•حرفهحسابرسیچگونهمیتوانددانشاعضایخوددرزمینهفناوریاطالعاتوارتباطاتراافزایشدهد؟
•آیاحرفهحسابرسیبایدبیشازپیشازهمکاریکارشناسانفناوریاطالعاتوارتباطاتاستفادهکند؟

•حرفهحسابرسیبرایبهرهبرداریازفناوریاطالعات،ابزاروفنونموردنیازراازکجامیتواندبهدستبیاورد؟
•آیاحرفهحسابرسیمیتواندمخاطراتفناوریاطالعاتدرمحیطکسبوکارراارزیابیکند؟

•حرفهحسابرسیبرایحسابرسیشرکتهاییکهبهطورگستردهازفناوریاطالعاتوارتباطاتاستفادهمیکنندچهرویکردیرابایددنبالکند؟
•مجهزساختنحرفهحسابرسیبهامکاناتوتسهیالتفناوریاطالعات،مستلزمتأمینبودجهایکالناست.چهمنبعیبایدآنراتأمینکند؟

مجلهحس��ابرس»راههایگس��ترشاستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطاتدرحسابرس��ی«راموضوعبحثمیزگردیباحضورصاحبنظرانحرفه
قرارداد.پرسشهاییکهدراینمیزگردموردبحثوتبادلنظرقرارگرفتبدینشرحبودند:

1-فناوریاطالعاتوارتباطاتچیست؟
2-ارائهتحلیلیازشرایطاستفادهازفناوریاطالعاتدرحسابرسیدرکشورهایپیشرفتهومقایسهآنباکشورایران.

3-مهمترینمزایایاستفادهازفناوریاطالعاتدرحسابرسیچیست؟
4-آیااستفادهازفناوریاطالعاتدرحسابرسیهایموردعملدرکشور،دارایمحدودیتوچالشاست؟

5-حرفهحسابرسیچگونهمیتوانددانشاعضایخودرادرزمینهفناوریاطالعاتوارتباطاتافزایشدهد؟
6-حرفهحسابرسیبرایحسابرسیشرکتهاییکهبهطورگستردهازفناوریاطالعاتوارتباطاتاستفادهمیکنندچهرویکردیرابایددنبالکند؟

7-جهتتفوقبرمحدودیتهاوچالشهایاستقرارنظاماستفادهازفناوریاطالعاتدرحسابرسی،چهپیشنهادهاییدارید؟
8-روندسریعتغییراتدرفناوریاطالعاتچهتأثیریبرمحیطکارحسابرسیدارد؟

میزگرد
راههای گسترش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در 

حسابرسی
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دکتر محمدعلی زاهدی

حسابداررسمیومدرسدانشگاه
محمدجواد صفار 

عضوشورایمدیریتمجلهحسابرس

دکتر محمد عرب مازار یزدی

دانشیاردانشگاهشهیدبهشتی

مهندس احسان کیان خواه

مشاورفناوریاطالعات

مؤسسهحسابرسیمفیدراهبر

 صفار
خیلی خ�وش آمدید. بحث کامپیوتر بحث دیروز، امروز و 
فرداس�ت. اگر اجازه بدهید من موضوع را با این پرسش 
عمومی شروع کنم که فناوری اطالعات چه ویژگی دارد که 
اینقدر در همه شئون زندگی مورد استفاده قرار می گیرد؟

 دکتر عرب مازار
فن��اوریاطالعاتوارتباطاتامروزدیگرآنقدربازندگیمردم
آمیختهش��دهاس��تکهکمترکس��یازاهمی��توجایگاهآندر
انتقالپیامومعنابیخبراس��ت.زمان��یمیگفتندکههرچیزی
ک��هدراط��رافماهس��تدرآننفتب��هکاررفت��هوامروزههر
چیزیکهدراطرافماهستبهنوعیباآی سی تی (ICT)در
ارتباطاس��ت.زندگیمردمکاماًلآمیختهبااینفناوریاست.
بهخصوصدررش��تههاییمانندرشتهحس��ابداریکهباانتقال
اطالعاتس��روکارداردوکاراصلیآنفراهمآوردناطالعات،
انتقالاطالعاتسریع،مربوطودقیقبهافرادذینفعودریافت
بازخوردآنهاست.حسابرس��انوممیزانازجنبههایمختلفی
میخواهندببینندکهکاراینانتقالپیامچقدرصحیح،دقیقو

قانونیبودهاست.

بنابرای��ن،ام��روزهآنچ��هکهفن��اوریاطالع��اتوارتباطات
انجامداده،نهتنهاس��رعتدادنودقتبخش��یدن-آنهمدر
مقیاسانبوه-بهاطالعاتاس��تبلک��هجلویدوبارهکاریهاو
مفاهیم��یمانن��دبایگانیراکدوصرفزمانبرایدرخواس��ت
ودریاف��تاطالع��اتومانن��داینه��اراتقریبًاکهنهک��ردهوبا
خ��ودشی��كس��ریموضوع��اتجدیدهمب��ههم��راهآورده
اس��ت؛بهخصوصبرایجامعهحسابرس��ی؛بهنح��ویکهدر
ابتدایقرنبیس��تویکمانجمنحسابدارانرسمیامریکایك
مجموع��هرهنمودهاییبرایقرنجدیدمنتش��رکردکهمحور
اصلیشاینبودکهدرمجموعکارشناس��انحرفهحس��ابداری
وحسابرس��یموضوعفناوری اطالعات (IT)رابهآنشکلی
کهبای��دجدینگرفتهان��د.اینانجمنمعتقداس��تکهجامعه
حرفهایحس��ابداریبایدخودشراآمادهکندکهبااینواقعیت

روبهروشدهوآنچهکهشایستهآنهستانجامبدهد.
حس��ابدارانب��هدلیلرشتهکارش��انکهپردازشورس��یدگی
وانتق��الاطالع��اتاس��تبیشازدیگراقش��ارجامع��هبااین
فناوریسروکارپیداکردهاند.ویژگیاینفناوریهمایناست
کهس��رعترش��دشباهیچیكازفناوریهاییکهمیشناس��یم
ش��باهتندارد.مث��المیزنندکهاگ��راتومبیلهاق��راربودبه

امیرحسین نریمانی

مدیرعاملمؤسسهحسابرسیهوشیارممیز

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
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عربمازار:

نسلموجود

حسابرسانما

ازفناوریاطالعات

ترسداردو

احساسمیکند

کهدنیا

دنیایمتفاوتیشدهاست

سرعتفناوریاطالعاترشدکننددانشتولیدخودرواالنبه
گونهایبودکهبایدخودروییمیداشتیمکه2میلیونکیلومتردر
ساعتسرعتداشت.هیچفناوریدیگریدراطرافزندگی
م��ابهاینس��رعترش��دنکردهاس��ت.نکتهمه��مدیگراین
اس��تکهفن��اوریاطالعاتمش��مولتحریمه��اوارادههای
سیاس��یوامثالاینهانمیش��ود.یعنیدربدترینشرایطودر
س��ختترینوضعیتسیاس��یوحتیجغرافیاییدرکرهزمین
هرجاییکهس��ربزنیدمیبینیدازامکاناتیبهرهمندهستندکه
پیشرفتهترینکشورهاامروزدراختیاردارند.منبانکهاییرادر
ایرانمیشناسمکهدارایپیشرفتهترینتکنولوژی،امکانات
سختافزاریونرمافزاریهستند،بهرغماینکهمادرخیلیاز
زمینههاباکمبودامکاناتوتجهیزاتمواجههستیم.بنابراین
ارادهسیاس��یوکن��شوواکنشه��ایبینالمللیهمخیلیدر
انتقالاینفناوریمؤثرنیستندوبهخاطرهمینهمهستکه

نفوذباالییدرهمهکشورهاداشتهاست.

 نریمانی
ب��رای رایان��ه از ک��ه اس��ت فن��اوری اطالع��ات فن��اوری
جم��عآوری،پ��ردازش،انبارهس��ازی،پش��تیبانیوانتق��ال
اطالع��اتاس��تفادهمیکن��د.ام��روزهاس��تفادهازعب��ارت
فناوریاطالعاتوارتباطاتمتداولاس��ت.زیرادیگرکار

باکامپیوتریکهبهش��بکهمتصلنباش��دقابلتصورنیست.
بش��رهمیش��هاطالعاتراجمعآوری،نگهداری،پردازش
وبهدیگرانمنتقلمیکردهاس��ت،ام��افناوریاطالعات
ب��ااس��تفادهازکامپیوت��رتوانس��تهجم��عآوری،نگهداری،
پ��ردازشوانتق��الاطالع��اتراازنظرحج��م،س��رعتو

کیفیتبهطوراساس��یتغییردهد.
ش��عاعفناوریاطالعاتبهویژهدرترکیبباسیستمهای
ارتباط��یام��روزیروزبهروزگس��ترشپی��دامیکندووارد
حوزههایتخصصیدیگرمیش��ود.بهطورمثالازترکیب
الکترونی��ک بانک��داری اطالع��ات فن��اوری و بانک��داری
وازترکی��بتج��ارتب��افن��اوریاطالع��اتوبانک��داری
الکترونی��ک،تجارتالکترونی��کبهوجودمیآید.بهکمک
فناوریاطالعاتاش��تغالوکسبوکارهایجدیدیپدیدار
شدهوبهش��کلکیفیتوس��عهپیدامیکندوبرعکسبرخی
ازحرفههاومش��اغلناپدیدمیش��وندوبهاینترتیبتمام
زندگیامروزیتحتالش��عاعفناوریاطالعاتقراردارد.

 صفار
بد نیس�ت در مورد وضعیت فناوری اطالعات مقایسه ای 
بین ایران و کش�ور های پیش�رفته و تفاوتهای اصلی آنها 

داشته باشیم. 

 کیان خواه 
فناوریاطالعاتمفهومس��یالیدارد.س��ازمانهاییراس��راغ
داریمک��هازراهحلهایجامعفناوریاطالعاتبرایپیش��برد
توس��عهسازمانخوداس��تفادهمیکنندوبس��یارموفقهستند
اماهمینراهحلممکناس��تدرس��ازماندیگربهشکس��ت
بیانجامد.بایدفناوریاطالعاترابانگرشاستراتژیکهمراه
کنیم.درحقیقتدرذاتفناوریاطالعات،بصیرتراهبردی
نهفتهاس��ت.فناوریاطالعاتهمچشماندازسازاست،یعنی
مش��خصمیکندکهمابهکجابرویموهموس��یلهایاستکه

مارابهسمتهدفهدایتمیکند.
حسابرس��اندرشرکتهایموردرس��یدگیبادونوعفناوری
اطالع��اتبرخورددارند.یک��یفناوریکهدرس��ازمانبهکار
رفت��هوبرایه��دفخاصیبهکاررفتهکهحسابرس��انوظیفه
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بررس��یکفایتواث��راتمثبتومنف��یآنرابررون��دمالیو
اجراییس��ازماندارندودومکمکگی��ریازفناوریاطالعات

درفرایندحسابرسیاست.
درنرمافزاره��ایکامپیوت��ریتقریب��ًاب��اتحری��مروب��هرو
نبودهایمومیتوانیمبگوییمازدیگرکشورهایدنیاهمخیلی
عقبنیس��تیم.پیش��رفتمادراینحوزهب��هتالشخودمان
بس��تگیداردوبهراحتیبابرنامهری��زیومدیریتمیتوانیم
رویلب��هتکنولوژیحرکتکنیم.گرچهدرحوزهس��ختافزار
بهش��دتوابستهبهکش��ورهایخارجیهستیموممکناست
تحریمباش��یمام��ادرعملهمهدس��تگاههایموردنیازوارد

کش��ورمیش��ود.
بهمس��ئلهفناوریاطالعاتدرحسابرس��یبایدواقعبینانه
(Office)توجهش��ود.ارائهمجموع��هنرمافزارهایآفی�س
توس��طمایکروس��افتبرایاس��تفادهساده،آس��انوروزمره
کاربرانعمومیبودهاس��ت.بایدازابزارعمومیبهرهببریم.
درحسابرس��یبهنظ��رمیآی��دازابت��داب��هدنبالی��کپدیده
عجیبوغریببودهایمکهس��ریعهمهمش��کالتحسابرس
راح��لکندواینش��ایدبهخاط��رتصویرنادرس��تیبودهکهاز
بهکارگیریفناوریاطالعاتدرحسابرس��یکشورهایغربی
ایجادش��ده،بای��دازابزارس��ادههماننداکس�ل(Excell)و
ورد(Word)وسیس��تمهایاتوماسیوناداریبراینزدیک
نمودنحس��ابرسبهفناوریاطالعاتاستفادهشود.آشنایی
وج��وددارداماخیلیهدفمندوسیس��تماتیکنیس��ت.بهنظر
میآی��دش��رکتهایب��زرگحسابرس��ینی��زازهمی��نابزارو

راهحلهایس��ادهبهرهمیبرند.

 نریمانی
بهمنظ��ورمقایس��های��رانوجه��اندرزمینهکارب��ردفناوری
اطالع��اتدرحسابرس��یبایدبهاینموض��وعبرگردیمکهدر
تاریخچ��هحسابرس��یدردنیا،اس��تفادهازکامپیوتربهش��کل
تجربیتوس��طافرادوحسابرس��انپیش��روییکهب��اکامپیوتر
آش��ناییبیش��تریداش��تندش��کلگرفتهوآنهابودندکهاین

دریچهرابازکردند.
باتوسعهبیش��ترسیس��تمهایکامپیوتریوپیدایشمباحث
جدی��دینظیرامنیتوش��بکه،حسابرس��انکوش��شکردند

ک��هکمبوددانشخودش��انراجب��رانکنندوب��ههمینخاطر
انجمنه��ایحرف��هایخاصیتش��کیلش��دک��هنمونهاش
انجم�ن حسابرس�ی و کنت�رل سیس�تمهای اطالعات�ی
(ISACA)اس��تک��هدرح��الحاض��رچندی��نگواهینام��ه

میده��د؛فک��رمیکن��مح��دود4گواهینام��همیده��دب��ا
اطالعات�ی سیس�تمهای  رس�می  »حس�ابرس  عن��وان
،»(CISM) (CISA)«،»مدیر رس�می امنیت سیستمها

ودوگواهینام��هدیگرک��ه»کنترلسیس��تمهایاطالعاتیو
ریسک«و»مدیریتفناوریاطالعات«راپوششمیدهد.
بهاینترتیباینقدرپیش��رفتبعدازآنگامهاینخس��تین
حاص��لشدهاس��تکهح��االبهش��کلکام��اًلتخصصیاین
متخصصی��نهمبای��دبیایندوبهتیمهایحسابرس��یکمک
بکنن��دک��هفک��رمیکنمکهدردنی��ابیش��تراز100هزارنفر
حس��ابرسرس��میسیس��تمهایاطالعاتیداش��تهباش��یم.
اینک��هدرای��رانچهتعدادداریممنآم��اریندارمولیفکر
میکنمکهکس��انیک��هچنی��نگواهینامهایراگرفتهباش��ند
انگشتش��مارباش��ند.ازطرف��ی،مرج��عداخلیه��مبرای
ای��نتخصصهانداری��م؛یعنیانجمنیکهای��نتخصصهارا
آم��وزشبدهدوچنینگواهینامههای��یرابرایمتخصیصن
صادربکند.نهتنهااینرانداریممادراصلاس��تانداردهایا
چارچوبهایپذیرفتهش��دهمشخصیدراینزمینهنداریم.
دربحثحسابرس��یسیس��تمهایاطالعات��یچارچوبهای
پذیرفتهش��دهایوج��ودداردکهمقبولیتش��انممکناس��ت
درحدکوزونباش��دولیپذیرشوس��یعیپی��داکردهاندمثاًل
کوبیت(COBIT).ولیدرایرانبررویایناس��تانداردها

وچارچوبه��اه��مکارنکردهای��م.
منابعمحدودیدرزمینهحسابرسیفناوریاطالعاتتهیه
ومنتشرشدهاستولی،اینهاکافینیستوبهعنوانمرجعی
کهحس��ابرسبراس��اسآنهاآموزشببیندوعم��اًلبتواندآنها
رابهکاربگیرددردس��ترسنیس��ت.بهخاط��رهمیندرحرفه
حسابرسیدرکشوردچارمحدودیتهستیم.فرضکنیدیک
مؤسس��هحسابرس��یبرایحسابرسییکش��رکتبزرگنیاز
پی��داکندبهمتخص��صمدیرامنیتسیس��تم؛ازکجاپیداکند
وبهچ��هاعتباری؟بهاینترتیبدوبارهبرمیگردیمبههمان

چرخهتجربیاولیهوآزمونوخطا.
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 صفار
در حوزه حسابرسی آیا به نرم افزارهای کامپیوتری خاص 
نیاز داریم یا عمومی؟ آیا نرم افزارهای عمومی که توس�ط 
همه س�ازمانها به کار برده می شود نیاز ما را پاسخ می دهد 
ی�ا اینکه ب�رای انج�ام کار حسابرس�ی ب�ه نرم افزارهای 

اختصاصی نیازمندیم؟ 

 دکتر زاهدی
ضمنتأییدفرمایش��اتدوس��تاناج��ازهبفرمایی��دکهراجع
ب��هفن��اوریاطالعاتی��کمق��دارتوضیحبده��م،فناوری
اطالع��اتازمنظ��راطالع��اتیعن��یاینک��هدادهراچگونه
جمعآوریکنیم،چگونهبهحرکتدرآوریم،چگونهپردازش
کنیموچگونهنگهداریکنیم.اینیکبخشاس��توبخش
دیگرایناس��تکهبس��تریفراهمکنیمکهایناطالعاتدر
آنب��هحرکتدرآیندواطمینانازمس��یرحرکتونگهداری

دادههاداش��تهباش��یم.
بهنظراینجانببهطورکلیحسابرسیکامپیوتریرامیتوان

بهدوبخشتقسیمکرد:
1-چگونهدرمحیطهای کامپیوتری(IT base)حسابرس��ی
کنیم؛یعنیباتوجهبهاینکهنحوهارزیابیکنترلهایداخلی
دراینمحیطمتفاوتمیباشد.ضمناینکهمیبایستیبه
کنترلهایدیگریکهحاکمبرمحیطپردازشونگهداریو
انتقالاطالعاتاس��ت)امنیتنرمافزاروامنیتشبکه(نیز

توجهکنیم؛و
2-استفادهازکامپیوتردرحسابرسی.

یعن��یهمانندس��ایرام��ور،مانندامورمالی،حس��ابداری،
مهندس��ی،عملیات��یوفن��ی،ازکامپیوتراس��تفادهش��ود.
مانندنرمافزارهاییکهعملیاتحسابرس��یرامیتوانباآن

مکانیزهنمودیااینکهدادههاراتوسطآنتحلیلکرد.

 صفار
دو س�ه نکته ای را که از صحبت دوستان گرفتم اگر کمی 
جمع وجور کنم به این می رس�یم انتظار ما برای استفاده 
از فناوری اطالعات در حوزه حسابرس�ی عجوالنه بوده 
و شاید به طور دقیق نمی دانستیم که چه کار می خواستیم 

بکنیم. به نظر می رس�د هن�وز از گردنه فناوری اطالعات 
عبور نکرده ایم و شاید هنوز برای حرفه حسابرسی زود 

اس�ت که وارد عرصه فناوری ارتباطات ش�ود.
یکی از بحثهای گس�ترده ای که در چند س�ال گذشته 
خیل�ی مط�رح ب�ود بح�ث مش�کالت در اختی�ار گرفتن 
داده ه�ای صاحب�کار بود. آیا برای این مش�کل راه حل 

فنی پیدا ش�ده و از اهمیت آن کاس�ته ش�ده اس�ت؟

 دکتر زاهدی
مش��کلیکهمطرحاس��تس��اختارج��داولدادههامیباش��د.
حسابرس��انبرایدرکوفهممشخصاتدادههایموجوددر
بانکهایاطالعاتیشرکتهامش��کلدارندوواقعیتایناست
کهخودش��رکتهاهمازاس��تانداردخاصیبرایتعریفدادهها
پیروینمیکنندونمیتوانندمستنداتروشنیبرایآنهاارائه
کنندکهحس��ابرسبهکمکآنهابتواندساختاردادههاراتحلیل

وتبیینکند.

 کیان خواه
اینک��هبت��وانبهی��كبانکاطالعاتیوصلش��د،مس��ئله
فن��یمهم��یقلم��دادنمیش��ود.دادهه��ادرنرمافزارهای
مختل��فازقالبه��ایمختلف��یاس��تفادهمیکنن��دولیاین
قالبهاشناختهش��دههس��تندوبازیابیآنهامش��کلنیس��ت.
مش��کلاصلیمربوطبهروابطبیندادههاس��ت.وقتییك
نرمافزارطراحیمیکنیم،طراحبراس��اسدیدگاه،تجربهو
مدلذهنیخاصخودیكس��اختاریبرایدادههادربانک
اطالعاتیدرس��تمیکند.درکاینس��اختاربرایدیگران
ویاحس��ابرسخیلیس��ختاست.حتیش��رکتهایبزرگی
همکهخودش��اننرمافزارپیادهس��ازیکردهاند،باتغییرتیم
طراحیباوجودمس��تندات،نمیتوانندبهراحتیکارتوسعه

نرماف��زارراانج��امدهن��د.
نی��ازاصلیحس��ابرسدریاف��تدادههابهص��ورتگویاو
قابلفهماس��ت.ِصرفوصلش��دنبهبانکاطالعاتیو
دراختی��ارگرفتندادههاچیزیراح��لنمیکند.برایحل
اینمش��کلدوروشوجوددارد؛یایكتیمنرمافزاریباید
کمكکندباس��عیوخطاکارشناساییساختاردادهراانجام
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ده��دکهاطالع��اتمربوطبهکارکنانیاف��روشکجاذخیره
میش��ودویاتی��متولیدکنندهنرمافزاررواب��طبیندادههارا
ارائهدهدویاواس��طیرابرایدس��ترسحسابرسبهداده

خ��امفراه��مآورد.

 صفار
به طور روش�ن تکلیف حسابرس�ی که می خواهد ش�رکتی 
را حسابرس�ی کن�د ک�ه رویداد ه�ای مال�ی را به  ص�ورت 

الکترونیکی ایجاد و نگهداری می کند چیست؟

 دکتر عرب مازار
ابت��دابهای��ننکتهتوج��هکنیمک��هدربیش��ترکاربردهامثل
بانک��دارییاحس��ابداری،وهرج��اکهنرمافزاره��ایکاربردی
بهکارگرفتهمیش��ود،حرکتبهسمتاستفادهازنرمافزارهای
کارب��ردیعمومیاس��ت.درواحدهاییکهمانندش��رکتنفت
چندده��هقبلنرمافزاراختصاصیبرایخودشدرس��تکرده،
باگذش��تزمانبرایش��ناختس��اختاردادههاه��زارگرفتاری
پی��شمیآید؛برایاینک��هطراحاولیهب��رایتعریفدادههااز
یکفرهنگلغتاختصاصیاس��تفادهکردهکههیچکسباآن

آشنانیست.
امروزحرکتبهس��متیاس��تکهنوعنگاهبهحسابرس��ی
ازحسابرس��یپسازرویدادبهحسابرسیحینرویدادتغییر
پیداکردهاس��ت.درسیس��تمهایامروزی،دربورسایران
ه��ماینحرکتآغازش��دهاس��ت،ب��رایتعری��فدادههااز
قالبهاییمثلایکس بی آرال (XBRL)اس��تفادهمیش��ود
ک��هگمنمیش��وندودادههاباهمانویژگیهای��یبهکامپیوتر
معرف��یمیش��وند)برچس��بمیخورن��د(ک��هحس��ابرسو
حس��ابدارب��رایآنتعری��فک��ردهاس��ت.درنتیجهوحدت
رویهدرگزارش��دهیپیشمیآیدوهمهازمفاهیممش��ترك
اس��تفادهمیکنن��د.ممکناس��تکم��یخیالیبهنظ��ربیاید
ولیدرواقعدارداتف��اقمیافتد.ازیكطرفنرمافزارهای
دیگ��ر ط��رف از و عموم��ی، و غیراختصاص��ی کارب��ردی
نرمافزارهایواس��طهایکهازبانکه��ایاطالعاتیچندگانه

کهدرلحظهمیتوانیدگزارش��هایمش��تركبگیرید.
البتههمانطورکهاش��ارهداش��تیددرایرانزیرس��اختهای

مخابرات��یآنط��ورکهبایدتوس��عهپی��دانک��ردهواینترنت
پرس��رعتیاامث��الاینهاهنوزبامش��کالتیمواجهاس��ت.
ولیاینمس��یرگریزناپذیراس��ت،یعنیحتمًاش��کلخواهد
گرف��ت.بنابرای��ننگرانب��ودنازاینک��هحس��ابرسبایداز
یکسیس��تمگمناماس��تفادهکند،ی��اازنرمافزاریکهاصاًل
نمیداندکهچیستوچهکسیآنرادرستکرده،آیاطراح
آندردس��ترساس��تیانیس��توایننوعمشکالتاصاًل
مطرحنیس��ت.بهعالوه،حرکتبهسمتحسابرسیمستمر
اس��ت؛یعن��یحس��ابرسبرنامهه��ایفرع��یدرنرماف��زار
کارفرم��اکارمیگ��ذاردک��هدرلحظهازاطالع��اتروزودر
حالایج��ادنمونهگی��ریمیکند.اینمفاهی��ماصالمطرح
نیس��تکهدادههاگمبشود،یاحس��ابرسنفهمدکهسیستم
آنه��اراکجاذخیرهکرده،ویاحس��ابرسچگونهمیتواندبه
آنهادسترس��یپیداکند.مناحساس��مایناستکهموضوع
دس��تیابیب��هدادهه��ایبدونتعری��ف،موضوعنس��لقبلی

نرمافزارهادرس��ازمانهااس��ت.
منفکرمیکنمحسابرس��انآیندهدرواقعاصلنگرانیش��ان
بایداینباشدکهآیاآیسیتیرادرستشناختهاندوآیافضای
کنترلهایداخلیراکهیكفضایکاماًلمتفاوتباگذشتهاست
درس��تدرککردهاند.بهرهنمودانجمنحس��ابدارانرس��می
امری��کانگاهکنید؛میگویدگروهحسابرس��یبایدبههمراهخود
متخصصش��بکهومتخصصامنیتاطالعاتداش��تهباشد.
ی��كحس��ابرسمتخص��صامنی��تاطالعاتنیس��ت.امنیت
اطالعاتحوزهتخصصیمس��تقلیاستکهحسابدارحرفهای

کیانخواه:

حسابرسبایداهمیت

اینابزارراحسکندکه

اگرازاینابزار

استفادهکند

تصمیمیکهمیگیرد

بیشتر

قابلاتکاست
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نمیتواندمتخصصآنبش��ود.مابرایآیندهبایداینحوزهها
رابشناس��یمواگ��رامکانپذیربوددرآنآم��وزشببینیم.این
مش��کلامروزوجودنداردکهدس��تیابیبهدادههایصاحبکار

امکانپذیرنباشد.

 صفار
از صبحتها می توان برداش�ت کرد که مشکالت مربوط 
ب�ه سیس�تمهای کامپیوت�ری کنونی چ�ه در نرم افزار و 
چ�ه در تعری�ف س�اختار داده ها ب�ا پیش�رفت فناوری 
اطالع�ات در ح�ال حل ش�دن اس�ت. در ادام�ه به این 
بح�ث بپردازیم که در ایران برای توس�عه اس�تفاده از 
کامپیوت�ر در حسابرس�ی سیس�تمهای کامپیوت�ری چه 

مش�کالتی وجود دارد؟ 

 نریمانی
مش��کالتیکهفرمودیدتنهابخش��یازموانعتوس��عهاستفاده
ازکامپیوتردرحسابرسیهس��تند.آموزشحسابرسان،کمبود
متخصیصی��ننرماف��زاردرکنارحسابرس��انبرایعب��ورآنها
ازگلوگاهه��ا،کمب��ودامکان��اتس��ختافزاری،ترافیککاری
حسابرس��اندرفصولکاریونبودپروژهآزمایش��یمناس��ب
دردیگرفصلهاومس��اعدنبودنمحیطصاحبکارانمشکالت
دیگرحسابرسانهستندوهمانطورکهمیدانیماجزایفناوری
بایدباهمدیگررش��دکنندوباتعاملبهپیشبروند.نچرخیدن

یکچرخدندهمانعازحرکتدیگرچرخدندههامیشود.
ف��رضکنیمیکش��رکتنرمافزارینرماف��زارخاصیبرای
کمکبهکارحسابرسانتولیدکند.ایننرمافزاربایددرپروسه
حسابرس��یموردآزمایشقرارگرفتهوتوس��عهپیداکنددرغیر
اینصورتش��رکتمذک��وربهدلیلنبودبازارمناس��ب،ازاین
کارصرفنظرمیکند.فرضکنیمکهنرمافزارهایمناسبهم
دراختیارداش��تیمومش��کالتس��ختافزاریومتقاعدکردن
مش��تریبههم��کاریوآم��وزشحسابرس��انراه��مرفعو
رجوعکردیمبااختالففاحشحقالزحمهچنینحسابرس��ان
آموزشدی��دهایبافرصته��ایفرارویآنه��ا،چگونهآنهارا
حفظونگهداریکنیم؟مالحظهمیکنیدکهمبحثپیچیدهای
استکهنیازمندبرنامهریزیبلندمدتوصبورانهمیباشد.

 صفار
بح�ث دیگر پرورش و تربیت نی�روی متخصص فناوری 
اطالع�ات در حرف�ه حسابرس�ی اس�ت. چ�ه کارهای�ی 

می شود کرد که این کار اجرایی شود؟

 دکتر زاهدی
یکیازمش��کالتجدیمابحثآشناییحسابرسانبامحیط
فناوریاطالعاتاس��ت؛دررش��تهحس��ابداریدردانش��گاه
چق��درمباحثفن��اوریاطالعاتمط��رحمیش��ود؟دردوره
فوقلیس��انسیکدرسسیس��تمهایاطالعاتیحس��ابداری
داریم،آنهماصاًلتعریفروش��نینداردومحتوایدرس��ی
ومناب��عآنکارب��ردیوب��هروزنیس��ت.درهرح��الآش��نایی
حس��ابرسبافناوریاطالعاتچیزینیس��تکهباس��هواحد
درس��یبهجاییبرسد.دانشآموختگانجدیدگرچهتقریبًایك
مقدارآش��ناییدارندولیبهاندازهکافینیس��ت.بهنظرمناز
س��ازمانحسابرس��یوجامعهحس��ابدارانرس��میبایدشروع
کنیم؛کالسهاییگذاشتند.بایداینکوششهاراتقویتبکنیم.
م��ادرحسابرس��یکامپیوترینیازنداری��ممتخصصکامپیوتر
باشیمولیفضایفناوریاطالعاترابایدخوببشناسیم.

 نریمانی
بحثآموزشنیرویانس��انیبهاعتقادم��نمهمترینبحثی
اس��تک��هدراینزمین��هوج��وددارد.اس��تخوانبندیحرفه
حسابرس��یایرانازسازمانحسابرس��ی،جامعهحسابداران
رس��میایرانوس��ایرانجمنه��ایحرفهایومؤسس��ههای
حسابرسیوحسابرس��انمنفردتشکیلشدهاستکههریک
میتوانن��دبهنوع��ینقشآفرینیکنن��د)البتهدانش��گاههاو
مراکزآموزشخارجازحرفهودس��تگاههاینظارتیوظایف
خودش��انراانج��اممیدهن��دوم��احداکثرمیتوانی��مباآنها

تعام��لکنی��م(.
س��ئوالاولای��ناس��تکهچ��هچی��زیبایدآم��وزشداده
شود؟سازمانحسابرس��یدرزمینهاستانداردهایحسابداری
وحسابرس��یمنابعبس��یاریمنتش��رکردهوقانونه��مآنهارا
الزماالجرامیداندولیدرزمینهحسابرسیفناوریاطالعات

چهچیزیرابایدآموزشدهیم؟
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درای��نبینس��ازمانحسابرس��یبهعن��وانمرجعتدوین
اس��تانداردهاکهخودام��کانبهکارگیریعملیوآزمایش��ی
رهنموده��ایموردنیازدرای��نزمینهراداردوازطرفیتنها
بخش��یازحرفهاس��تکهمیتواندبهمنابعدولتیدسترسی
داش��تهباش��دجای��گاهوی��ژهایدارد.س��ازمانمیتوان��دبا
تش��کیلتیمه��ایتحقیقاتیوتیمهایاجرایآزمایش��یدر
تعاملب��اجامعهحس��ابدارانرس��میوانجمنهایحرفهای
ومؤسس��اتحسابرس��ینس��بتب��هتدوینیابومیس��ازی
چارچوبه��ایکنترلداخل��یدرزمینهاطالعاتوفناوریهای
مرتب��طب��ااطالعاتبهنحویک��هبامق��دوراتفعلیحرفه

قابلاجراباش��داقدامکند.
جامعهحس��ابدارانرس��میایرانمیتواندب��اابزاریمانند
پرسش��نامههایکنترلکیفی��ت،مؤسس��ههایحسابرس��یرا
بهس��متاس��تفادهبیش��ترازفناوریاطالعاتتش��ویقکند.
دیگرانجمنهایحرفهایمیتوانندنقشآموزش��یواش��اعه

فرهنگیداش��تهباش��ند.
اماباراصلیبهاعتقادمنبردوشمؤسسههایحسابرسی
خواهدبود.آنهاهستندکهبابیشترینمخاطراتدراینزمینه
مواج��ههس��تندودرصورتیک��هبخواهن��ددربلندمدتادامه
حی��اتداش��تهباش��ندناگزی��رازعبورازاینمس��یرهس��تند.
هرچن��دامکان��اتآنه��ادرط��یای��نمس��یرمح��دودبهنظر
میرس��د.برمبنایتحقیقاتبهعملآمدهدرسطحبینالمللی
س��رمایهگذاریمؤسس��ههایحسابرس��یدرزمین��هفناوری
اطالع��اتی��کس��رمایهگ��ذاریدیرب��ازدهاس��ت.بنابراین
بس��یار اینزمین��ه در میبایس��ت مؤسس��ههایحسابرس��ی
حسابش��دهعملکنندوب��هاصطالحبیگدارب��هآبنزنند.
یک��یازایناش��تباهاتمیتوان��دس��رمایهگذارییکبارهچه
س��ختافزاری،نرمافزاریوچهآموزش��یباشد؛کهبرمبنای
تجربیاتمناحتمالشکس��تآنبیشاز90درصداس��ت.
پیش��نهادمنایناستکههرمؤسسهدرصدقابلتحملیاز
درامدخودرابهصورتبلندمدتودائمیبهفناوریاطالعات
اختصاصدهد.بیشترینسهماینهزینهبایدصرفآموزش
منابعانس��انیش��ودوتاح��دامکانازاب��زاررای��گانوارزان
موجودنظیراکس��لواکس��سونس��خمحدودش��دهدرزمینه
(CAATTS)اب�زار  و فن�ون حسابرس�ی به کمک رایان�ه

واب��زاروچارچوبهای��یمانن��دکوبی�ت(COBIT)درزمینه
ارزیابیکنترلهایداخلیاس��تفادهکردهونیروهایمس��تعدو

آموزشدیدهراتاحدممکنحفظکنند.

 صفار
باألخ�ره این بحث همیش�ه مطرح بوده اس�ت که آیا 
حس�ابرس باید متخص�ص فناوری اطالعات باش�د؛ 
ی�ا در کن�ارش متخصص فناوری اطالعات را داش�ته 
باش�د ی�ا هیچک�دام؛ چ�ه پاس�خی برای ای�ن بحث 

وج�ود دارد؟

 دکتر عرب مازار
بای��دببینی��متکنول��وژیاطالع��اتوارتباط��اتب��ازندگیو
کارحس��ابرسچ��هک��ردهواوراباچهمس��ئلهت��ازهایمواجه
کردهاس��ت.حس��ابرساالنواردسازمانیمیش��ودکههنوز
حسابهایشانهمرویکاغذاستوهمبهصورتالکترونیکی
درکامپیوتر.خوباگرحس��ابرسدرآیندهواردسازمانیبشود
کههیچکاغذینگهنمیداردتکلیفشچیس��ت؟شیوهزندگی
داردتغیی��رمیکن��د،اماچونمیترس��یمدوس��تداریمهنوز
مس��تنداتکاغ��ذیرانگهداری��موفکره��ممیکنیمکهاین
مثلس��ندملکاست.امروزدراسنادرس��میمملکتی،سند

نریمانی:

باتوسعهبیشتر

سیستمهایکامپیوتریو

پیدایشمباحثجدیدی

نظیر

امنیتوشبکه

حسابرسانکوششکردندکه

کمبوددانشخودشانرا

جبرانکنند
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مل��كتبدیلش��دهبهس��ندکامپیوتری؛ی��كورقکاغذهم
بهش��مامیدهندکهیكکپیهمش��ماازآنداش��تهباش��ید
ودفترچ��همنگول��هدارمعن��ین��دارد.حس��ابرسم��ابااین
موضوعیكدفعهمواجهش��دهچونتحولفناوریاطالعات
تدریجیواصولینبودهاس��ت.بهقولبیل گیتسفناوری
اطالع��اتک��وهبلندیب��ودک��هپیشقراولهابهس��ختیاز
آنعب��ورکردن��د.بعدمعبریدرس��تکردندک��هبقیهازآن
معب��رعب��ورک��ردهوفک��رمیکنندکهخیلیآس��اناس��ت.
م��ابهیکبارهازیكتکنولوژیبس��یارس��نتیپیادهوس��وار
تکنولوژیپیش��رفتهش��دیم.طبیعیاس��تهمحس��ابدارو

همحس��ابرسدچارس��ردرگمیمیش��وند.
مس��ئلهدومایناستکهشرکایمؤسس��ههایحسابرسی
آیاگناه��یدارندکهدردورهایزندگ��یکردهاندکهفناوری
اطالعاتبهاینصورتگس��ترشپیدانکردهوزندگیش��ان
دری��كفضایدیگریش��کلگرفتهاس��ت؟نس��لموجود
حسابرس��انم��اازفناوریاطالعاتترسداردواحس��اس
میکندکهدنیا،دنیایمتفاوتیش��دهاس��ت.دردرجهاول
بای��دفض��ایعموم��یفن��اوریاطالع��اتوارتباطاتراو
کمکیکهبهحسابرس��انمیتوان��دبکندرادرفضایجامعه
حرف��هایخودمانتوس��عهبدهی��مواینبهنظرممش��کلی
اس��تک��هس��ازمانحسابرس��یبایدب��رایح��لآنکمک
کن��د.بهنظرممیرس��دک��هدرهیچجایدنی��اوازجملهدر
ایرانمانمیتوانیمحسابرس��انرابهدرجهایبرس��انیمکه
بتوانندمتخصصش��بکه،امنیتسیس��تم،کنترلسیستمو
ازاینقبیلبش��وند.م��امیتوانیمحس��ابرستربیتکنیم،
ام��انمیتوانی��محسابرس��یتربی��تکنیمکهب��ههمهرموز
فناوریاطالعاتوارتباطاتمس��لطوآش��ناباشدونیازی
بههمراهیافرادمتخصصنداش��تهباش��د.کارحسابرس��ی
درمحیطه��ایپیچیدهامروزیکاریاس��تکهتنهاگروهی
متش��کلازتخصصهایمختلفقادربهانجامآنهس��تند.
بهنظرمنمؤسس��ههایحسابرس��یبایدس��ازمانخودرا
ب��امتخصصی��نفن��اوریاطالع��اتتجیهزکنن��د.آموزش
دانش��گاهیبحثخ��ودشرادارد؛مثاًلآیاامروزرواس��ت
کهگرایش��یدرحس��ابداریداش��تهباشیمبهاس��مگرایش
حسابرسیسیس��تمهایکامپیوتری؟بایددربارهآنمطالعه

کنی��م؛مثاًلدرچ��همقطعی؟م��ناعتقاددارمک��هماروی
دانش��گاهنمیتوانی��محداق��لدرکوتاهمدتحس��ابکنیم.
دانش��گاهنمیتواندتیمهایحسابرس��یموجودمارابهآن
نقطهایبرس��اندکهامروزنیازبازاراست.حسابرسانبایدبا
دورههایضمنخدم��تدانشومهارتفنارویاطالعات

خاصرش��تهحس��ابداریوحسابرس��یرایادبگیرند.
ای��نتوضیحراه��ماضافهکنمکهماام��روزازدودیدگاه
حسابرسیسیس��تمهایکامپیوتریرانگاهمیکنیم؛دیدگاه
ی��كحس��ابدارکهنگرانایناس��تکهس��ندیج��انیافتاده
باش��د،آی��اهمهحوالهه��ایانباردرسیس��تمثبتش��ده؛و
دیگ��رین��گاهکامپیوتریاس��تکهمیخواه��دممیزیکند
کهآیاهمهجوانبالزمدرموردامنیتش��بکهرعایتشده
وخروجیسیس��تماطمینانبخشاس��تیاخیر.اگربتوانیم
ای��ندوحوزهراازهمجداکنیم،ش��ایدیكگروهتخصصی
بتوان��دبخ��شدومازکارراانج��امبده��دوحس��ابرسرا
مطمئنکندبهآنچهکهدرسیس��تموجودداردتاحس��ابرس
ب��اخیالراحتهرچهدادهازسیس��تماس��تخراجمیکندبه
کاملبودنشوبهدرستیوبهدقتشبهطورکاملاطمینان

داشتهباشد.

 کیان خواه
بای��دب��هامنیتاطالع��اتتوجهوی��ژهایکرد.ش��ایدیکیاز
دالیل��یکهفناوریاطالعاتدرحسابرس��یجایخودراپیدا
نک��ردهاس��ت،مس��ئلهامنیتاطالعاتباش��د.زمان��یکهبه
ش��بکهاینترنتویاهرش��بکهعمومیدیگرمتصلمیشویم
بهصورتبالقوهدرمعرضخطروآس��یبق��رارداریم.تهدید

اطالعاتجزوویژگیهایذاتیاینشبکهاست.
پژوهش��یرادربارهآیندهپژوهیفضایس��ایبردرس��ال
2025کهش��رکتمایکروسافتمنتشرکردهمیخواندم.در
ای��نپژوهشآمدهبودکهکش��ورهاییکهدرح��وزهتحقیق
وتوس��عهس��رمایهگذاریمیکنن��دبهش��دتم��وردتعرض
تکنولوژیک��یومهاجمانش��بکهایق��راردارند،چهدولتی
وچ��هغیردولت��ی.درایرانب��اموقعیتسیاس��یکهداریم
وکوشش��هایمحقق��انم��ادرزمین��هفناوریهس��تهایو
هوافض��ا،موض��وعامنی��تش��بکههایکامپیوتریکش��ور
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بس��یارحساساس��توبایدبهاینمطلبتوجهجدیداشته
باش��یم.بایدمبتنیبرویژگیهایمحیطیخودمانیكسری
کنترله��ایقابلاتکادرحوزهامنیتاطالع��اتپیشبینیو
مس��تقرکنیموبهآنتوجهجدیداش��تهباشیم.مابهراحتی
تکنول��وژیرامیپذیریموبهراحتیازابزاریماننداینترنت
بانكاس��تفادهمیکنیم،اماخیلیبهامنیتآنتوجهنداریم.
درح��وزهحسابرس��یبای��دبهوضعی��تکنترله��ایعموم��ی
اطالعاتتوجهجدیبکنیم.یعنیاطمینانداشتهباش��یمکه
اطالع��اتصاحبکاروت��داومفعالیتاوباحمل��هاینترنتیاز
بی��ننخواهدرفت.توجهاصلیحسابرس��یآیندهدرایران،
بحثزیرس��اختاس��ت؛بای��دزیرس��اختیام��ن،مطمئن،
پایدارومس��تقلازش��بکهاینترنتبرایحف��ظونگهداری

اطالعاتداش��تهباش��یم.
بح��ثدیگریکهنیازمندتوجهاس��تفرهنگحسابرس��ان
اس��ت.بهنظرمیآیدکهحسابرس��انهمیش��هدرفصلکاری
هس��تند.یعنیهمیش��ههرتحول��یراک��همیخواهیمایجاد
کنی��ممیگوینداالنوقتاینکارنیس��ت.بای��دفکریکرد،
حس��ابرسبایداهمیتاینابزارراحسکندکهاگرازاینابزار
اس��تفادهکندتصمیمیکهمیگیردبیش��ترقابلاتکاست.من
بهنظرمحتمًابایدرویفرهنگحسابرس��یوحس��ابداریکار

شود.
یکیدیگ��رازبحثهایمهم،فناوریپردازشابریاس��ت.
بح��ثخیل��یجدیاس��تودرعملب��هاینس��متمیرویم
ک��هس��ازمانهایمانازمراک��زدادهوبخش��هایذخیرهس��ازی
اختصاصیجدامیشوندوازسرویسدهندههایمستقلبرای

نگهداریدادههااستفادهمیکنند.
بهنظ��رمیآیدکهجامعهمادراینزمینهعقباس��ت؛یعنی
س��ازمانحسابرس��یبهعنوانمتولیحرفهبایدبهحسابرس��ی
فن��اوریاطالعاتبهعن��وانمقدمهایبرایحسابرس��یمالی
توجهجدیداش��تهباشد.نرمافزارهایمانبایدقابلاتکاباشد،
امنی��تاطالع��اتقابلاتکاباشد،درس��تیوجامعی��تمنابعو
ورودیهابایدقابلاتکاباش��دوبایدهمهروندهاکنترلبش��ود
تاحس��ابرسبتواندحسابرس��یرابرمبنایدادههایدیجیتال،

انجامدهد.
ایننکتهراهماشارهکنمکهقوانینومقرراتهمبایداصالح

ش��ود.اگرپروندهحسابرس��یدیجیتالیباش��دآیاکنترلکیفیت
جامعهحسابدارانرس��میآنرامیپذیرد؟آیامراجعذیصالح
آنرامعتب��رمیدانند؟اینمباحثرابایدجامعهبنش��یندوحل

کندوسازمانحسابرسیهمبایدبهآنتوجهداشتهباشد.
درم��وردنرمافزارهاییهمکهدرحوزهمالیاس��تفادهمیش��ود
بهنظرمیكنهادیبایدبهاینهاگواهینامهدادهوبگویدایننرمافزار
اصولم��وردانتظارازیکسیس��تمحس��ابداریرارعایتکرده،

بهویژهاصولکنترلداخلیرادرنظرگرفتهاست.

 صفار
ظاهرًا کس�ی از چنین پیشنهادی استقبال نمی کند.گواهی 
دادن یا تأیید کردن تعهداتی ایجاد می کند که با مسئولیت 

مراجع حسابداری همخوانی ندارد. 

 دکتر عرب مازار
یک��یازچیزهای��یکهدرم��وردکلجامعهدرنزدیكش��دنبه
فناوریاطالعاتوارتباطاتبرایانجامکارهایجدیدرواقع
مان��عایج��ادمیکند،میتواندس��ایبرفوبیاباش��د؛یعنیترس
ازفض��ایس��ایبری.اگربهتلویزیونهوش��مندمتصلباش��ید
ممکناستکهفضایخانهشمارابهکسانینشاندهدکهشما

دکترزاهدی:

درشرایطیکه

سازوکارهایصاحبکار

هیچکدامکامپیوترینباشد

وهمهدستیوسنتیباشد

بازحسابرسمیتواند

برایکارش

ازکامپیوتر

استفادهکند
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مایلنیس��تیدازقلمروزندگیشخصیشماسردربیاورند.این
مش��کالتیاس��تکهمردمرامیترس��اند.هنوزمردمفناوری
اطالع��اتراباورندارندوباورنداش��تنب��هچیزیکهتصدیق
فیزیک��یوعینیدرموردشنمیش��ودکردی��كچیزعمومی

است.اینشاملحسابرسانهممیشود.
حس��ابرسدری��كفضایمتعارض��یقرارگرفتهاس��ت.از
تکنول��وژیروزواطالعاتوارتباطاتدرزندگیش��خصیش
اس��تفادهمیکند،جدیدترینموبایلهارادردس��تدارد،یعنی
فن��اوریرادوس��تدارد.ول��یچ��رااعتم��ادنمیکن��دکهکار
حسابرس��یرابهکمكفناوریاطالعاتانجامدهد.دلیلآن
بهنظرمنناآگاهیاست.حسابرساینجاسردرگماست.اورا
دچارتعارضکردهایم.درحالیکهدرزندگیش��خصیخودش
فناوریاطالعاترابهوفوراس��تفادهمیکن��د،ولیدرکارش
حاض��رنیس��تاس��تفادهکندچ��وننمیداندکهچگون��هازآن
اس��تفادهکند.مابایدکارگاههاییبرایآشناسازیحسابرسان
تش��کیلمیدادیمت��ابافضایفناوریاطالع��اتوارتباطات
آش��ناش��وندواینفضارادرککنند؛درای��نصورتخودش
متقاضیمیشودکهچیزهاییرابداندوارتباطبرقرارکند.

نکتهبعدیهمایناستکهوقتیشرکتهاراموظفمیکنیدکه
دفاترپلمپشدهکاغذیداشتهباشند.خوباینباعثمیشود
ک��هانگیزهازبینبرود.چراحس��ابرسمابایدترغیبمیش��د
کهبرودبفهمدکهحسابرس��یکامپیوترییعنیچی!چهعامل
تش��ویقکنندهایوجوددارد؟اگرنداندمگرچهاتفاقیمیافتد؟
بهنظرمبایدقانونهاییوضعش��وندوحسابرسدرفضاییقرار

گیردکهاستفادهاوازاینتکنولوژیگریزناپذیرباشد.

 نریمانی
اجزایفناوریبایدباهمدیگررش��دکردهوباتعاملباهمجلو
بروند.اگراعتقادداشتهباشیمکهواردعرصهفناوریهایجدید
بش��ویمبایدبپذیریماینهاباهمبایدرشدکنندوبهبلوغکافی
برس��ند.ماممکناس��تکهخیلیازایناجزاراداشتهباشیم،
اگریکییادوتاازآنهارانداش��تهباش��یم،همانیكیادوهمه
راخرابمیکند.حسابرس��انبیش��تراوقاتمحدودیتزمانی
دارندوامکاناتشانکماست؛یعنیامکاناتچهسختافزاری،
چهنرمافزاریچهآموزشیش��انواقعًامحدوداس��ت.کسانی

هماگرتصمیمگرفتهباش��ندکهفناوریرابهمحیطکارش��ان
بیاورند،ازنرمافزارهایحسابرسیتوقعاتمعجزهآمیزدارند.
انتظاردارندکهیکدکمهرابزنندوگزارشازآنطرفبیرون
بیاید.بنابراینذهنیتایجادشدهفرصتتعاملبینحسابرس
وفن��اوریراازبی��نمیبرد.هیچک��دامازای��ننرمافزارهااز
ابت��دایامربهاینش��کلوجودنداش��تند.گروهیدرمقیاس
کوچک��ینرماف��زاریراطراح��یکردن��دودرتعاملب��اکاربر،

نرمافزاررشدکرد.
چ��ونهن��وزچنینمحیط��یب��رایتولیدکنن��دگاننرمافزار
حسابرس��یفراه��منیس��ت.طبیعت��ًاازی��كحدمعینبیش��تر
نمیتوانندجلوبروندچونکاربرانحاضرنیستندبامحصولآنها
کارکنندومحصولیکهتولیدشدهبههمینخاطررشدنمیکند.

 دکتر زاهدی
درشرایطیکهس��ازوکارهایصاحبکارهیچکدامکامپیوتری
نباش��دوهمهدستیوس��نتیباشد،بازحس��ابرسمیتواند
ب��رایکارشازکامپیوتراس��تفادهکند.مؤسس��هحسابرس��ی
میتوان��دفراین��دحسابرس��یوپروندهه��ایحسابرس��یرا
ب��ااس��تفادهازکامپیوت��رآمادهونگه��داریکندول��یماباید
ب��رایاینموض��وعهمانندسیس��تمهایدس��تیوفیزیکی،
دس��تورالعملواستانداردداشتهباش��یمتابتوانیمبعددرستی

آنهاراارزیابیکنیم.
فقدانفرهنگعمومیهمعاملمهمیاس��ت.خیلیوقتها
حسابرسبامقاومتمش��تریمواجهمیشود.برایدسترسی
بهدادهها،حسابرس��انخیلیمواقعممکناس��تکهخودشان
تخصصنداش��تهباش��ندوازیكمتخصصاستفادهکنند،ولی
مش��تریبهش��کلپنهانیمقاوم��تمیکندواطالع��اترادر
اختیارحس��ابرسقرارنمیدهد.اینمس��تلزمفرهنگسازیو

استانداردسازیاست.
گواه��یدادنبهنرماف��زارهمموضوعپیچیدهایاس��ت.
مرجع��یک��همیخواهدگواه��یبدهدچ��هصالحیتهاییباید
داش��تهباش��د.اصاًلممکناس��تبحثهایرقابت��یدرمیان
باش��د.مابایدبراینرمافزاراس��تانداردتعری��فکنیم.برای
الکترونیکیکردنپروندههابایداس��تانداردبنویس��یم.نحوه
ارزیاب��یکنترله��ایداخل��یبایداس��تانداردش��ود.درجهت
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پیش��رفتحسابرس��یکامپیوت��ریمیش��ودخیل��یکارهاکرد
منتهیبایدکارجمعیباشدنهاینکهسازمانحسابرسینتواند
جامعهراببیندوجامعهنتواندس��ازمانراببیند!ویاس��ازمان
بورسوسازمانمالیاتیهرکدامپروژهایدراینرابطهبرای
خودش��انتعریفنمایند.اگراینتفک��رجمعیوبهاصطالح
اینهمکاریوهماهنگیباش��دپیش��رفتایجادمیش��ود.

یکیازکارهایمهمدیگرتدویناستانداردبراییكسریاز
اموراست.مااالندرزمینهسیستمهایاطالعاتیکامپیوتری
ومحیطیکهسیس��تمهادرآنایجادونگهداریمیشوندهیچ
استانداردیبرایحسابرس��انازنظرارزیابیکنترلهایداخلی

نداریم.

 صفار
رش�د فن�اوری اطالع�ات بس�یار س�ریع ب�وده، آی�ا حرفه 
حسابرسی در رابطه با این پدیده باید کار خاصی انجام دهد؟ 

 دکتر عرب مازار
فناوریدرجادهمش��خصینیس��تک��هدرآنجادهباس��رعت
باالییمیرودوقراراس��تبهنقطهمش��خصیبرس��دوبتوانیم
ازاالناس��تراتژیداشتهباش��یمکهوقتیبهایننقطهرسیدچه
بکنیم.واقعًانقطهعزیمتبعدیرانمیدانیمکجاست؟بهنظرم
خیلیقابلپیشبینینیستکهبرایجهشبعدیچهبایدکرد.
پرس��شواقعیایناستکهاینهمهامکانفراهمشدپسچرا

تابهحالمااستفادهنکردیم؟
حسابرس��انبرایهمراهش��دنب��افناوریاطالع��اتچندکار
میتوانن��دانجامدهند.ابزارحسابرس��یکامپیوت��ریرابهعنوان
یكکاالیرقابتینبینیمواجازهدهیمکهآزادانهدردسترسقرار
بگیرندتااینتفکرتکاملپیداکند.بهنظرمآنهاییکهدرردههای
باالیجامعهحسابرسیکشورهستندبایدکمكکنندابزارخوبو
شناختهشدهدردنیابهداخلمنتقلشودوباسرمایهگذاریمشترك
دولت��یدردس��ترسهمهقراربگی��رد،تاباایجادفض��ایالزم،
دیگرانبتوانندازآنهاایدهگرفتهوشایدآنهارابهبودبخشند.

بهنظرمنبرایبهروزش��دنحرفهبایدجاییباش��دبهعنوان
یکمرکزکهتحوالتوپیشرفتهایداخلیوخارجیراپیگیری
کندونتایجرابهصورتمشتركدردسترسهمهبگذارد.وقتی

بهنقطهخیزشرس��یدیموازهمهآنچهکهتابهحالپیداش��ده
اطالعپیداکردیموازآناستفادهبهینهکردیم،آنزمانبنشینیم
وفکرآیندهرابکنیمکهدرجهشبعدیحسابرس��انماچگونه
برایمواجهش��دنباآنخودشانراآمادهبکنند.بگذاریدایناز
ژیانپیادهش��ده،مدتیبوگاتیسوارشود،رویزمینباسرعت
450کیلومترحرکتکند.بعدمیتواناوراسوارهواپیمایمافوق
صوتکردوفرمانراهمبهدستشداد.کسیکهرویزمیناز

وسایلاستفادهنمیکندمشکلاستکهپیشرفتکند.

 نریمانی
بلهسرعترشدفناوریاطالعاتبسیارباالست،درصورتیکه
س��رعتتغییراتدرحرفهمادرآنحدنیست.حرفهحسابرسی
درکشوربهطورقطعبهفناوریهایجدیددستخواهدیافتودر
آنشکینیست؛لیکنباتأخیروباسرعتکمتری.دراینمیان
ممکناس��تدربرخیمواردتوقعاتاستفادهکنندگانخدماتما
بهویژهدس��تگاههاینظارتیبامرحلهفعلیرش��دوبلوغحرفه
حسابرس��یمطابقتنداش��تهباش��د.تاهنگامیکهفاصلهمابا
جهانامروزپرنش��ده،الزمستکهپوششهایمحافظتیالزم
رابرایروبهروییحسابرس��انب��امخاطراتفراهمکنیمکهاین
ه��مبهنظرمنازطریقتعاملبینمراجعحرفهایوس��ازمان
حسابرسیبادس��تگاههاینظارتیکهالبتهتوقعاتبهجایآنها
موجبتسریعرش��دوتقویتجایگاهحرفهحسابرسیمیگردد

امکانپذیراست.

صفار:

اینبحثهمیشهمطرح

بودهاستکه

آیاحسابرسبایدمتخصص

فناوریاطالعاتباشد

یادرکنارش

متخصصفناوری

اطالعاترا

داشتهباشد
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 دکتر زاهدی
کارهاییکهبرایتوسعهفناوریاطالعاتدرحرفهحسابرسی
بایدانجامش��ود،یکیایناس��تکهدرح��دالزمهمهمباحث
مرتب��طبافناوریاطالعاترااس��تانداردکنی��م،حاالمیتواند
دستورالعملاجراییبرایحسابرسیدرمحیطهایکامپیوتری
همباش��د؛یعنیفض��ایحاکمرامثلکنترله��ایداخلیبرای
حسابرس��یتبیینکنی��م.بهنظرمبایدجلس��اتونشس��تهای

تخصصیبرگزارشودتابهیكراهحلیبرسیم.
دومتدویناس��تانداردبرایمستندسازیعملیاتحسابرسی

است؛مثاًلپروندههاچگونهنگهداریبشوند.
س��ومبحثآموزشاس��ت.اینهمجزوچیزهاییهستکه
میتواندبهارتقایحسابرسیکامپیوتریکمكکند.هماهنگی
وهمکاریسازمانحسابرس��یباجامعهحسابدارانوسازمان
بورس،سازمانمالیاتیوانجمنهایحرفهایکهمرتبطهستند
نی��زمیتوانددراینزمینهمنجربهپیش��رفتقابلمالحظهای

شود.

 کیان خواه
م��اخیل��ینبای��دمقه��ورتکنول��وژیش��ویموبگوییمکه

االنای��نتکنول��وژیآم��دوم��اخیل��یعق��بهس��تیم؛نه
اص��اًلاینط��ورینیس��ت.تکنولوژیه��امیآین��دوآرامآرام
ج��ایخودش��انراپیدامیکنن��د.بس��یاریازتکنولوژیهاکه
س��الهایگذش��تهمطرحش��دنددیگ��ربهگوشنمیرس��ند.
خیلیازآنهاهمافولکردندوبرخیهمدرس��طحخودشان
ق��رارگرفتهان��د.اگرمدلگارتن��رراببینیدایننم��ودارخیلی
قش��نگتکنولوژیه��ایمختلفرانش��اندادهاس��تکههر
ک��دامکجایایننموداراس��ت.م��امیتوانیمب��اهمینابزار
س��ادهب��اکامپیوتریک��ردنفرایندهایحسابرس��یخیلیاز
توقعات��یراک��هداریمبهآنبرس��یمیعن��یهزینههایمانرا
کمکنی��موقابلیتاتکایگزارشحس��ابرسراب��االببریم.
بهنظ��رمباهمینابزارس��ادهوفقطبایكمدیریتمنس��جم
وهماهن��گمبتن��یبرقوانی��نومقرراتوچكلیس��تهاو
کنت��رلداخلیبهروزش��دهخیلیازکاره��ارامیتوانیمانجام
بدهیموتکنولوژیجدیدخیلیبرایماتغییردهندهنیس��ت.

 صفار
خس�ته نباش�ید. امی�دوارم در جلس�ه بع�دی ش�اهد 

پیشرفتهای زیادی باشیم!
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