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مرکــز  مهرمــاه،  بیست وهشــتم  دوشــنبه 
میزبــان  نیــرو  پژوهشــگاه  همایش هــای 
صدهــا فعــال عرصــه ی ســامت مالــی 
در کشــور بــود تــا در دومیــن کنگــره ی 
ســاالنه ی انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران 
ــه ای  ــخنرانی های حرفـ ــه سـ ــه مجموعـ ب
گـــوش بدهنــد کــه بــا موضــوع حسابرســی 
اقتصـــاد،  در  ارزش آفرینـــی  داخلــــی، 
ــود.  ــه شــده ب ــگ ارائ ــی در فرهن نقش آفرین
عــاوه بــر اعضــای انجمــن و رؤســای 
ســایر انجمن هــای حرفــه ای، جمعــی از 
ــت، و  ــگاه و صنع ــگان دانش ــات، نخب مقام
ــرمایه  ــول و س ــازار پ ــد ب ــان ارش کارشناس
در ایــن همایــش سراســری حضــور بــه هــم 

رســاندند. 
از  ایــران  داخلــی  حسابرســان  انجمــن 
ماه هــا قبــل مقدمــات برگــزاری کنگــره 
ــر   ــای اخی ــود و هفته ه ــده ب ــدارک دی را ت
اوج فعالیت هــای اجرایــی انجمــن بــرای 
برگــزاری مناســب و درخــور کنگــره ای 
ــان دادن  ــوری آن نش ــدف مح ــه ه ــود ک ب
اهمیت حسابرسـی داخلـی در ارزش آفرینـی 

ایــن  در  اســت.  فرهنــگ  و  اقتصــاد  در 
ــز  ــری نی ــدد دیگ ــداف متع ــوب، اه چارچ

ازجملــه: برشــمرده اند.  آن  بــرای 
ــی  ــی داخل ــات حسابرس ــی خدم 1- بررس

ــگ کشــور، ــه اقتصــاد و فرهن ب
و  تحــــوالت  آخـریــــن  مــــرور   -2
قابل ارائــه ی  خدمـــات  در  نوآوری هـــا 

حـــسابرسی داخلـــی، 
ــه ای و  ــن اعضــای حرف ــر بی ــادل نظ 3- تب
دانشــگاهی و ارتقــای ارتبــاط صنعــت و 

ــگاه،  دانش
بهبـــود  4- همـفکـــری در خصـــوص 
و داخلــی،  حسابرســی  هـــای  فنــاوری 

ــاط  ــه ی ایجــاد ارتب ــردن زمین ــم ک 5- فراه
ــا و  ــود روش ه ــور بهب ــه منظ ــا ب ــن اعض بی
ــای کاری. ــن تجربه ه ــه بهتری ــت یابی ب دس

بـــاال،  هدف هـــای  چــارچـــوب  در 
کنگــره شــامل  اعام شــده ی  محورهــای 

ایــن مــوارد بــود:
• حسابرسی فرهنگ سازمانی،

• محیــط قانونــی در حــال تغییــر، تأثیــر آن 
بــر ســازمان ها و نقــش حسابرســی داخلــی،
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• نقــش حسابرســی داخلــی در فراهــم 
ناظــران  بــرای  اطمینان بخشــی  کــردن 
ــات، ــرمایه، کاال و خدم ــول، س ــای پ بازار ه

برنامه ریـــزی  در  رویه هـــا  بهتریـــن   •
برســی، حسا

• ارزیابــی ریســک و کنتــرل: بهتریــن رویــه 
هــا بــرای موفقیــت،

بــا  داخلــی  حسابرســی  همــکاری   •
ارزش افزایــــی،  جهـــت  در  ذی نفعـــان 

• ریسک راهبری و رعایت،
• ابـزارهـــا و تکنیک هـــای حسابرســـی 

داخلــی،
• ویژگی هــای یــک واحــد حسابرســی 

ــق، ــوب و موف ــی خ داخل
• نقــش حسابرســی داخلــی در کاهــش 

هزینــه و زمــان  حسابرســی مســتقل،
• نقــش حسابرســی داخلــی در کاهــش 

زمــان انتشــار گزارش هــای مالــی،
• ویژگی هــای یــک گــزارش حسابرســی 

ــوب، خ
حسابرســی  اطمینان بخشــی  خدمــات   •

ــق، ــارب موف ــن تج ــی: بهتری داخل
• خدمــات مشــاوره ی حسابرســی داخلــی: 

بهتریــن تجــارب موفــق،
ــران  ــی و مدی ــی داخل ــاط حسابرس • ارتب

ــی، ــرای ارزش آفرین ــد ب ارش
ارزش هـــای  و  اخـــاق  • حســـابرسی 

نی، ســازما
• نقــش حسابرســی داخلــی در بهبــود 

مدیریـــت ریســـک ســازمان ها،
ــرد  ــی در عملک ــی داخل ــش حسابرس • نق

کلــی ســازمان ها،
• فرهنــگ ومنــش مدیــران ارشــد و تســهیل 

فعالیــت حسابرســی داخلی،
ــرای  ــی ب ــد ســازی حسابرســی داخل • برن

ــی، ــان اصل ذی نفع
• حسابرسی راهبرد سازمان،

ــرد و  ــی عملک ــی حسابرس ــت فعل • وضعی
ــران، ــم انداز آن در ای ــی و چش عملیات

• ارزیابــی تأثیــر مقــررات ســازمان بــورس 
حسابرســی  برگســترش  بهــادار  اوراق  و 

داخلــی در شــرکت های بــازار ســرمایه،

ــه ی  ــی و کمیت ــی داخل ــل حسابرس • تعام
ــی، حسابرس

• رویکرد حسابرسی داخلی،
• تدوین راهبرد حسابرسی،

ــود  ــی در بهب ــابرسی داخلـ ــش حسـ • نق
ــازمانی، ــگ س فرهنـ

ــامت  ــای س ــی و ارتق ــی داخل • حسابرس
اداری،

در  داخلــی  ارزش آفرینــی حسابرســی   •
عمومــی، بخــش  ســازمان های 

ــود  ــی در بهب ــی داخل ــش حسابرسـ • نقـ
سیســـتم های اطاعاتـــی،

• اســـتفاده از فنـــاوری بـــرای ارتقــای 
کارامــــدی حســـابرسی داخلـــی،

• ارزیابــی اثــر بخشــی حسابرســی داخلــی 
ــران، ــرکت های ای در ش

• نقــش حسابرســی داخلــی در صنایــع 
خــاص )بانــک، بیمــه، نهادهــای مالــی، 

و...(، و گاز  و  نفــت 
تغییــر  نقــش حسابرســی داخلــی در   •

.IFRS بــه  حســابداری  رژیــم 
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از یـــک تــراز چهارســـتونی 
تـــا اســـتقرار حسابرســـی و 
ــام  ــی در نظـ ــای داخلـ کنترل هـ

ــامت ــش سـ ــی بخ مالـ
مســعود ابولحــاج، مدیــر کل مرکــز بودجــه 
ــان  و پایــش عملکــرد وزارت بهداشــت، درم
ســخنران  نخســتین  پزشــکی،  آمــوزش  و 
کنگــره بــود. وی در آغــاز ســخنان خــود 
ــه ی 70 در  ــدای ده ــه در ابت ــرد ک ــاره ک اش
ــم  ــی برخــی مفاهی وزارت بهداشــت، گاه حت
پایـــه ای حسابرســی مثـــل صورت هـــای 
ــی و  ــای داخلـ ــرورت کنترل هـ ــی، ضـ مالـ
مـــواردی از ایـــن دســت نیازمنــد تبییــن بود. 
وی بــه شــرایط متفــاوت وزارت بهداشــت از 
شـــرکت  ها و ســازمان های امــروز اشــاره کــرد 
و گفــت در آن ســال ها در وزارت بهداشــت، 
ــه  ــتونی ب ــی چهارس ــراز مال ــک ت ــًا ی صرف
خزانــه داری فرســتاده می شــد و طبیعــی اســت 
در چنین ســـاختاری کنترل داخلـی و شفافیت 
اطاعــات امــورِ مهمی محســوب نشــوند. وی 
ــب در  ــی مناسـ ــای داخل ــود کنترل ه ــه نب ب
ســـازمان بــه دلیـــل نبــود گزارش هــای مالــی، 
ــتخراج  ــکان اس ــدم ام ــد ع ــات آن مانن و تبع
اطاعــات مالــی و عــدم امــکان قیمت گــذاری 
خدمــات، عــدم توجــه بــه لــزوم درآمدزایــی 
در بخــش و ضعــف شــدید مسئولیت ســنجی 
ــفاف و  ــی ش ــات مال ــود اطاع ــران، نب مدی
ــی  ــای بازرس ــکای ارگان ه ــی، ات ــل ردیاب قاب
ــرای  ــه اطاعــات بودجــه ی کان ب ــی ب بیرون
ــه  ــر ب ــل منج ــه در عم ــات ک ــل عملی تحلی
عــدم امــکان بازرســی و حسابرســی بیرونــی 
ــا  ــد ب ــود پیون ــه ی آن نب ــد و در نتیج می ش

بودجــه و ریســک از دســت دادن کنترل هــای 
ــرد.  ــی اشــاره ک مال

ــل  ــران داخ ــی مدی ــت حت ــه گف وی در ادام
از اطاعــات مالــی واحــد،  ایــن بخــش 
ــرآورد  ــوال، ب ــت و ام ــای ثاب ــزان دارایی ه می
ریالــی موجــودی انبــار، تعهــدات دیگــران در 
مقابــل دســتگاه و دســتگاه در مقابــل دیگــران، 
صورت هــای مالــی و نســبت های مالــی و 
ــر آگاه  ــت و متغی ــای ثاب ــزان هزینه ه ــز می نی

ــد.  نبودن
ــکات را  ــه ی مش ــاج ریش ــعود ابولح مس
ــع  ــک نقشــه ی جام ــود ی ــل نب ــار عام در چه
پولــی در کشــور و ضعــف قانــون مالــی 
ــت اطاعــات  واحــد، ضعــف زیرســاخت ثب
مالــی و ریالــی، نبــود سیســتم مکانیــزه و 
ــی و  ــرل داخل ــدید کنت ــف ش ــه ضع در نتیج
ضعــف تشــخیص مبانــی انحــراف از بودجــه 

ــت. دانس
ــه  ــر کل مرکــز بودجــه و پایــش در ادام مدی
ــرد وزارت بهداشت مسیرهای دستیابی  عملکـ
ــمرد و در  ــی را برش ــزی عملیات ــه بودجه ری ب
ــازمانی وزارت  ــاختار س ــوب س ــن چارچ ای
بهداشــت کــه در عمــل بــه ایجــاد یــک 
شــبکه ی عصبــی امــور مالــی دانشــگاه ها 
منتهــی شــد تشــریح کــرد. وی مراحــل 
ــی  ــد را ط ــاختار جدی ــن س ــه ای ــتیابی ب دس
چنــد فــاز برشــمرد. نخســتین مرحلــه تغییــر 
رویکــرد از روش حســابداری نقــدی بــه 
حســابداری تعهــدی بــود کــه از ســال 1382 
آغــاز شــد. وی اشــاره کــرد کــه بــا طــی ایــن 
ــه در طراحــی  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب مراحــل ب
سیســتم از کدینــگ یکپارچــه بــرای ســرفصل  

کاال  کــد  و  اعتبــاری  منابــع  حســاب ها، 
ــزار یکســان  ــن نرم اف اســتفاده شــده و همچنی
بهداشــت،  وزارت  تابعــه ی  واحدهــای  در 
اکنـــون می تـــوان گزارش هـــای بســــیار 
مفیــد مالـــی در حوزه هـــای مختلــف بــا 
ــا  ــع و هزینه ه ــه ی مناب ــت بهین ــدف مدیری ه

ــرد.  ــتخراج ک اس
ســخنرانی کــه بــا اشــاره بــه وجــود 18هــزار 
خانه بهداشــت، 580 بیمارســتان، 57 دانشــگاه 
تحقیقــات  مرکــز  و 500  پزشــکی  علــوم 
تخصصــی، ابعــاد بســیار گســترده ی طراحــی 
سیســتم جدیــد مالــی بــرای وزارت بهداشــت 
را تشــریح کــرد در پایــان ســخنان خــود 
ــبی  ــتر مناس ــون بس ــه هم اکن ــرد ک ــد ک تأکی
بــرای اجــرای حسابرســی داخلــی بــه منظــور 
ارتقــای ســطح آنــان از کنتــرل صــرف اســناد 
ــه ای حسابرســی  ــه انجــام حرف حســابداری ب
ــن  ــت. همچنی ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص داخل
برنامه هــای رســیدگی، فرمــت کاربرگ هــا 
بــه نحــوه ی  و دســتورالعمل های مربــوط 
گزارشــگری بــرای اجــرای هرچــه بهتــر 
ــت  ــوزه ی بهداش ــی در ح ــی داخل حسابرس
ــن شــده  ــوزش پزشــکی تدوی ــان و آم و درم
اســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در آینده ی 
ــرل  ــد کنت ــام جدی ــن نظ ــرات ای ــک اث نزدی

ــد.  ــاهده  باش ــل مش ــوح قاب ــی به وض مال
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ــی  ــازمان یعنـ ــری در سـ راهبـ
گـــذار از یـــک پـارادایـــم بــه 

پارادایــم دیگــر
بعــد از پایان نخســتین ســخنرانی، نخســتین 
پانــل تخصصــی کنگــره بــه بررســی نقــش 
حسابرســی داخلــی در ارزش آفرینــی در 
فرهنــگ و اقتصــاد اختصــاص داشــت. 
ــده ی  ــر عه ــه اداره ی آن ب ــل ک ــن پان در ای
ابوالقاســم فخاریــان، رییــس شــورای عالــی 
ــود،  ــران ب ــره ی ای ــابداران خب ــن حس انجم
علـــی رحمانـــی، رییـس هیئـــت مـدیره ی 
ــران،  ــی ایـ ــان داخـلـ ــن حسـابرسـ انجمـ
ــرکت  ــل ش ــر عام ــدی، مدی ــه صی حجت ال

ــایخی،  ــا مش ــی، بیت ــرمایه گذاری خوارزم س
ــران و  ــگاه ته ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
کیهــان مهــام عضــو شــورای عالی جامعــه ی 
حســابداران رســمی ایــران حضــور داشــتند. 
در آغــاز ایــن نشســت ابوالقاســم فخاریــان 
ــان  ــی نش ــه ی جهان ــه تجرب ــرد ک ــاره ک اش
داده کــه اگــر حسابرســی از روش هــای 
ــازمانی  ــت س ــد، رقاب ــد باش ــدرن بهره من م
ــح داد  ــود و توضی ــاد می ش ــازنده ای ایج س
ــاره  ــا اش ــخنران ب ــت س ــن نشس ــه در ای ک
شــرکتی،  راهبــری  ماننــد  مباحثــی  بــه 
راهبری ســازمان و مدیریت ریســک، تأثیـــر 
حســـابرسی داخلـی و بازتـاب اثربخشی آن 

در عملکــرد مدیریـــت را تشــریح می کننــد. 
وی بــا اشــاره بــه این کــه راهبــری در 
ــازمان از  ــذار س ــت گ ــازمان ها در حقیق س
ــه پارادایمــی دیگــر اســت  ــم ب یــک پارادای
از ســخنرانان دعــوت کــرد کــه بــه ترتیــب 
ــه  ــه را ارائ ــن زمین ــای خــود در ای دیدگاه ه

ــد.  کنن

ــر  ــاوه ب ــی ع ــان داخل حسابرس
کنترل هــای ســخت بایــد بــه 
نــرم هــم توجــه  کنترل هــای 

ــد کنن
علــی رحمانــی، عضــو هیــأت علمــی 
ــل  ــخنران پان ــتین س ــرا، نخس ــگاه الزه دانش
ــی  ــان داخل ــره ی حسابرس ــی کنگ تخصص
ایــران ســخنان خــود را بــا تعریفــی از 
فرهنــگ به مثابــه مجموعــه ای از باورهــا، 
ــه  ــا در جامع ــا و ارزش ه ــا، رفتاره نگرش ه
آغــاز کــرد. وی بــا اشــاره بــه فرهنــگ 
ســازمانی، اشــاره کــرد کــه هیــأت مدیره هــا 
و مدیــران عامــل مســئولیت اصلــی تعریــف 
ــد. وی  ــگ ســازمانی را دارن ــل فرهن و تحلی
فرهنــگ ســازمانی ضعیــف را خاســتگاه 

مالــی  بخــش  در  رخ داده  رســوایی های 
ـ  اقتصــادی  مهــم  بخش هــای  دیگــر  و 
ــن  ــد کــرد کــه ای اجتماعــی دانســت و تأکی
ــرای ســازمان ها  ــادی ب رســوایی ها بهــای زی
و حتــی کشــورها داشــته اســت. وی گفــت 
حسابرســی  در  کــه  روســت  همیــن  از 
داخلــی اثربخــش در خدمــات مالــی کــه در 
ژانویــه ی 2013 انجمــن حسابرســان داخلــی 
منتشــر کــرد پیشــنهاد شــده اســت کــه 
ــی های  ــد در بررس ــی بای ــی داخل حسابرس
خــود فرهنــگ ریســک و کنتــرل ســازمان را 
ــی  ــر حسابرس ــن ام ــرد و همی ــر بگی در نظ
داخلــی را ملــزم بــه پذیــرش مســئولیت های 

جدیــد می کنــد. 
ــورس در  ــرکت ب ــین ش ــل پیش ــر عام مدی

ــگ  ــی فرهن ــای حسابرس ــورد پیش نیازه م
عوامــل متعــددی را برشــمرد. نخســت ایــن 
کــه بیــن هیــأت مدیــره و مدیــر حسابرســی 
داخـــلی بایـــد گفت وگــوی دایمـــی وجــود 
در  دلیــل  همیــن  بــه  و  باشــد  داشــته 
و  راهبــری  ســاالنه ی  گــزارش  آخریــن 
 ،)IIA(ــی ریســک انجمــن حسابرســان داخل
ــوزه ی  ــه ح ــی از س ــگ یک ــاق و فرهن اخ
اساســی برشــمرده شــده اســت. عامــل دوم 
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ضــرورت مهــارت و توانمنــدی مدیــران 
حسابرســی داخلــی در زمینــه ی اخاقیــات و 
ارزش هــای ســازمانی و اشــتهای ریســک در 
ســازمان داشــته باشــند. وی در ادامــه اشــاره 
ــد عــاوه  کــرد کــه حسابرســان داخلــی بای
بــر کنترل هــای ســخت بــه کنترل هــای 

ــی داشــته باشــند.  ــز توجــه کاف ــرم نی ن
از نظــر ســخنران، ســه ســؤال اساســی 
حسابرســی داخلــی در زمینــه ی حسابرســی 
فرهنــگ عبارتنــد از ایــن کــه کجــا را بایــد 
حسابرســی کــرد؛ چــه چیــزی را بایــد 
ــه  ــن ک ــت ای ــرد؛ و در نهای ــی ک حسابرس

چه گونــه بایــد حسابرســی کــرد. 
علـــی رحمانـــی در ادامـــه مدل هــا و 

ابزارهــای تحلیــل فرهنــگ ســازمانی، در 
قالــب مــدل شــبکه ی فرهنگــی، مــدل 
ــرک  ــازمانی ب ــر س ــدل تغیی ــزی و م مک کن
ــون را برشــمرد و ویژگی هــای هریــک  ـ لیت
تشــریح  به اختصــار  را  مدل هــا  ایــن  از 
نخســتین  صحبت هــای  ادامــه ی  کــرد. 
ســخنران پانــل تخصصــی کنگــره ی انجمــن 
حسابرســان داخلــی بحــث در زمینــه ی 
ــود. وی  ــگ ب ــی فرهن ــای حسابرس چالش ه
ــی خــود  ــد کــرد کــه حسابرســی داخل تأکی
بخشــی از فرهنــگ اســت، هرچنــد به ظاهــر 
ــه نظــر می رســد ممکــن  مســتقل و عینــی ب
ــی را  ــی و اخاق ــای فرهنگ ــت ارزش ه اس
ماننــد ســـایر بخش هــای ســـازمان در نظــر 

ــی  ــه حسابرس ــرد ک ــد ک ــرد. وی تأکی بگی
فرهنــگ تعهــدی عظیــم اســت و حسابرســی 
داخلــی، در بســیاری از ســازمان ها، احتمــاالً 
زمــان، مهــارت، و منابــع آن را نــدارد کــه بــه 
ــن  ــز ممک ــی نی ــان اصل ــردازد. ذی نفع آن بپ
ــه ی  ــوان وظیف ــه عن ــن حــوزه را ب اســت ای
ــه  ــد و ب ــر نگیرن ــی در نظ ــی داخل حسابرس
ایــن ترتیــب مدیــر حسابرســی داخلــی 
احتمــاالً تــوان اندکــی دارد کــه قــادر باشــد 
ایــن حسابرســی را بــا موفقیــت انجــام 
ــره ی  ــأت مدی ــس هی ــخنرانی ریی ــد. س ده
بــا  ایــران  انجمــن حسابرســان داخلــی 
معرفــی نمونه هــا در روش هــای حسابرســی 

ــید.  ــان رس ــه پای ــگ ب فرهن

ــرکت  ــک شـ ــقوط ی ــی سـ وقتـ
ابعـــادی وسـیع تر از ســـقوط یـک 

ــد. ــور می یابـ کشـ
دومیــــن ســــخنران پانــــل تخصصــی 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــدی، مدیـ ــه صی حجت ال
ســـرمایه گذاری خوارزمــــی بــود. ایـــن 
ســـخنرانی بـــه نقــــش ارزش آفـرینــــی 
ــد  ــت ارش ــرای مدیری ــی ب ــی داخل حسابرس
اختصــاص داشــت. وی در ابتــدای ســخنرانی 
ــه ی درآمــدی کشــورهای مختلــف  خــود رتب
ــدی  ــدول رتبه بن ــمرد و در ج ــان را برش جه
درآمــد  دالر  میلیــارد   111 بــا  جایگاهــی 
ــا یــک  ســاالنه را بــدون ذکــر اســم و تنهــا ب

ــرار داد. وی  ــاره ق ــورد اش ــؤال م ــت س عام
ــه  ــگاه ب ــن جای ــه ای ــرد ک ــه اشــاره ک در ادام
ــه از نظــر  ــرون اختصــاص دارد ک شــرکت ان
ــان  ــورهای جه ــیاری از کش ــدی از بس درآم

ــت.  ــته اس ــری داش ــه ی باالت مرتب
ــه ی  ــی در ادام ــد مال ــناس ارش ــن کارش ای
بحــث خــود ابعــاد تــراژدی و رســوایی 
ــه در دوم دســامبر  ــرون را ک ــی ان ســقوط مال
2001 رخ داد برشــمرد. وی اشــاره کــرد کــه 
ــرون،  ــقوط ان ــار س ــاد فاجعه ب ــه ی ابع ــا هم ب
ایــن تــراژدی پی آمدهــای مثبتــی نیــز داشــته 
اســت کــه همــان ضــرورت توجــه و اســتقرار 

ــوده اســت. ــری شــرکتی ب ــام راهب نظ

ادامــه ی ســخنان حجت الــه صیــدی بــه 
ــاص  ــرکتی اختص ــری ش ــام راهب ــریح نظ تش
داشــت. وی ســهام داران، هیــأت مدیــره و 
مدیــران اجرایــی را ســه رأس مثلــث راهبــری 
در شــرکت معرفــی کــرد و کمیته هــای نظــام 
ــران  ــزار ارتباطــی مدی ــری شــرکتی را اب راهب
ــرون ســازمان دانســت.  ــا محیــط درون و بی ب
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ــش  ــارت و پای ــزار نظ ــه اب ــا ک ــن کمیته ه ای
ــک،  ــد ریس ــی مانن ــامل کمیته های ــتند ش هس
حسابرســی، انتصابــات و جبــران خدمــات،... 
ــی  ــی داخل ــوع حسابرس ــود و در مجم می ش

را تشــکیل می دهنــد. 
ایــن ســخنران حوزه هـــای ارزش افزایــی 
حسـابرســـی داخلـــی در ســـازمان را در 
دقیــق  و  روش مــدار  نظام منــد،  مدیریــت 

انــواع مخاطــره، پایــش عملیــات، میــزان 
پیشــرفت، کارایــی و اثربخشــی آن هــا، پایــش 
ــای  ــازمان و ایف ــری س ــام راهب ــرد، نظ راهب
مســئولیت های اجتماعــی بنــگاه دانســت. 
ــی در  ــابرس داخل ــه حس ــرد ک ــد ک وی تأکی
ــت.  ــت اس ــی مدیری ــاور داخل ــت مش حقیق
ســخنانش  پایــان  در  صیــدی  حجت الــه 
ــزء  ــره ج ــه مخاط ــن ک ــه ای ــاره ب ــن اش ضم

امــروز  ســازمان های  فعالیت هــای  ذاتــی 
ــویی  ــی از س ــی داخل ــت حسابرس ــت گف اس
ــره  ــت مخاط ــرای مدیری ــبی ب ــه ی مناس زمین
از  دیگــر  ســوی  از  و  می کنــد  فراهــم 
طریــق ایجــاد هماهنگــی و هم افزایــی در 
ــش  ــا افزای ــازمان  ب ــف س ــای مختل بخش ه
کارایــی و اثربخشــی عملیــات بــر ارزش 

بنگاه هـــا می افزایـــد.

بر ریشه ها تمرکز کنید
بیتــا مشــایخی، عضو هیــأت علمی دانشــگاه 
ــی  ــل تخصص ــخنران پان ــومین س ــران س ته
بــود کــه صحبت هــای وی در زمینــه ی نقــش 
کمیتــه ی حسابرســی و حسابرســی داخلی در 
ــگ  ــری شــرکتی و فرهن ــام راهب پیشــبرد نظ
ــا  ــه ب ــود ک ــرکت ها ب ــخ گویی در شـ پاسـ
اســتقبال حضــار روبــه رو شــد. وی بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه حسابرســی داخلــی بــا ارتقــای 
فرهنــگ پاســخ گویـــی در ســازمان هـــا 
بــه افزایـــش ارزش هــای ســازمانی و در 
ــد  ــای اقتصــاد کشــور می انجام ــت ارتق نهای
اشــاره کــرد کــه از طریــق ارتقــای فرهنــگ 
ــی در  ــش فرهنگ ــای نق ــخ گویی و ایفـ پاس
ســطح شرکت ها شـــاهد راهبـــری مناســـب 
ــأت مدیره هــای  شـــرکت ها، شــکل گیری هی
مستقل و کمیته هـــای حســـابرسی خواهیـــم 
بــود و همیــن امــر بــه تقویـــت حسابرســی 
داخلـــی می انجامـــد. وی پاســـخ گویی را 
در مســئولیت پذیری نســبت بــه توضیــح 

ــه  ــت ک ــود دانس ــت موج ــریح وضعی و تش
ــی خواهــد  ــاد عموم ــش اعتم ــر آن افزای تأثی

ــود.  ب
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــارف  ــدود و مص ــادی مح ــع اقتص ــه مناب ک
اقتصــادی نامحدودنــد اشــاره کــرد کــه 
ــات  ــازی عملیـ ــا بهینه سـ ــویی ب پاسـخ گـ
شــرکت بــه بهبــود و بهینه ســازی تخصیــص 
منابــع در اقتصــاد ملــی کمــک می کنــد. وی 
ــامل  ــا ش ــخ گویی تنه ــه پاس ــرد ک ــد ک تأکی
ــتمر  ــد مس ــک فراین ــود و ی ــران نمی ش مدی
ــته  ــتمرار داش ــد اس ــواره بای ــه هم ــت ک اس
ــی  ــع زمان ــک مقط ــًا در ی ــه صرف ــد، ن باش
خــاص. وی گفــت کــه پاســخ گویی بــه 
ــدف از آن  ــه ه ــت، بلک ــه نیس ــی تنبی معن
بهبــود و ارتقــا اســت و در ارتبــاط مســتقیم 

ــرد.  ــرار می گی ــرد ق ــود عملک ــا بهب ب
از نظــر بیتــا مشــایخی بــه دلیــل رویارویــی 
ــان  ــا شــرایط ســخت و بحــران، عدم اطمین ب
ــت  ــرایط اقتصــادی، محدودی ــام در ش و ابه

ــل  ــیاری دالی ــانه ها و بس ــار رس ــع، فش مناب
دیگـــر در پاســـخ گویی اهمیـــت ویــژه 
دارد. وی از میــان عوامــل تقویت کننــده ی 
ــری شــرکتی  ــه موضــوع راهب پاســخ گویی ب
اشــاره کرد و آن را ســازوکاری بــرای کاهش 
ــی  ــای نمایندگ ــع و هزینه هـ ــاد منافـ تضـ
دانســـت. ادامــه ی ســـخنرانی سـومـــین 
ــف  ــاد مختل ــی ابع ــل تخصص ــخنران پان س
ــر آن  ــری شــرکتی و ســازوکارهای مؤث راهب
را واشــکافی  کــرد. در ایــن چارچــوب، وی 
ــی را  ــه ی حسابرس ــکیل کمیت ــدف از تش ه
ــت  ــری، مدیری ــی راهب ــان از اثربخش اطمین
ریســک و کنترل هــای داخلــی، ســامت 
گزارشگری مالـــی، اثربخشـــی حسـابرسـی 
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داخلـــی، اســتقال و اثربخشــی حسابرســی 
مســتقل و رعایــت قوانیــن و مقــررات و 
ــه  ــت ب ــازمان دانســت و گف ــات در س الزام
در  پاســخ گویی  تحقــق  از  ترتیــب  ایــن 

ــد.  ــت می آی ــه دس ــان ب ــازمان اطمین س
ســخنران در ادامــه بــا اشــاره بــه توصیــه ی 
ــی  ــان داخل ــه حسابرس ــرز ب ــارد چمب ریچ
ــی را  ــکات منف ــًا ن ــا صرف ــه در گزارش ه ک

نگوینــد بلکــه، نقــاط قــوت و دســتاورهای 
قــرار  اشــاره  مــورد  هــم  را  شــرکت ها 
دهنــد گفتــاوردی از وی نقــل کــرد کــه 
ــی خــوب  ــان داخل ــر اســاس آن حسابرس ب
ــر  ــه ب ــت ک ــاقه ی درخ ــر س ــًا ب ــه صرف ن
ریشــه ها تمرکــز می کننــد. وی همچنیــن 
ــوه ی  ــن از نح ــری نمادی ــه ی تصوی ــا ارائ ب
ــش  ــر افزای ــخ گویی ب ــگ پاس ــای فرهن ارتق

ارزش شــرکت ها و از ایــن رو در بهبــود 
تخصیــص منابــع و در نهایــت ارزش آفرینــی 

ــت.  ــخن گف ــاد س در اقتص
ــا مشــایخی در انتهــای ســخنرانی خــود  بیت
از شــرکت کنندگان دعــوت کــرد بــا مراجعــه 
بــه وب ســایت انســتیتوی حسابرســان داخلی 
امریــکا آخرین تحــــوالت و اســتانداردهای 
حرفــه ی حسابرســی داخلــی را دنبــال کننــد.  

تعامــل مدیــر حسابرســی داخلــی و 
کمیتــه ی حسابرســی الزامــی اســت

ــان  ــی کیه ــل تخصص ــخنران پان ــن س آخری
مهـــام، عضــو شــورای  عالــی جامعــه ی 
حســابداران رســــمی ایــران بـــود. ســخنرانی 
وی کــه بــه بحــث دربــاره ی حسابرســی 
داخلــی و راهبــری شــرکتی اختصاص داشــت 
بــا بحــث در مــورد الزامــات رابطــه ی کمیته ی 
حسابرســـی و مدیـــر حسابرســی داخلی آغاز 
ــرر  ــه ی مک ــه مبادل ــرد ک ــد ک ــد. وی تأکی ش
رؤســای  بیــن  اطاعــات  داوطلبانــه ی  و 
کمیته هــای حسابرســی و مدیــران حسابرســی 
ــت.  ــوردار اس ــزام برخ ــی ال ــی از نوع داخل

ــواردی  ــزام را م ــن ال ــل ای کیهــان مهــام دالی
ــه ی  ــق اعضــای کمیت ــزوم توجــه دقی ــد ل مانن
حســـابرسی بــه آن چـــه در گزارش هــای 
مکتـوب و شـفاهی مدیـران واحـد حسابرسی 
داخلــی بیــان شــده اســت، ارســال خبرهــای 
دســت اول ماننــد آخریــن اخبــار مربــوط 
بــه ســازمان و صنعــت از ســوی مدیــران 

ــه ی  ــزوم تهیـ ــی، و لــ ــی داخلــ حسـابرسـ
ــران  ــی مناســب توســط مدی بســته ی اطاعات
ــای  ــنایی اعض ــرای آش ــی ب ــی داخل حسابرس
ــات  ــا موضوع ــه ی حسابرســی ب ــد کمیت جدی
ــی،  ــه ی حسابرس ــور کمیت ــر منش ــط نظی مرتب
داخلــی  حسابرســی  اصلــی  فعالیت هــای 
ــی  ــی داخلـ ــای حسابرسـ و نمونه گزارش هـ

ــرد.  ــی ک معرف
از نظــر ســخنران، حضــور مدیــر حسابرســی 
حسابرســی  کمیتــه ی  اعضــای  و  داخلــی 
ــرکت   ــی، ش ــای آموزش ــاق در برنامه ه به اتف
در ویــدئوکـــنفرانس های پیـش بینـــی  شـــده 
بـــه همـــراه یکدیگـــر، برگـــزاری مســـتمر 
ــان  ــن زم ــدون تعیی ــه ب ــت های دوجانب نشس
پایــان جلســه یــا حتــی در ســاعات غیــراداری 
و ایــام تعطیــل، و بازدیدهــای مشــترک از 
ــی  ــرکت، نمونه های ــت شـ ــای فعالیـ مکان هـ
از روش هـــای برقـرار تعاملـــات سـازنده بین 
مدیـــر حسـابرسی داخـلی و اعضـای کمیته ی 

ــتند.  ــی هس ــی داخل حسابرس

ادامــه ی ســخنرانی ایــن اســتاد دانشــگاه 
عمدتــًا بــه دیگــر الزامــات رابطــه ی کمیتــه ی 
اختصــاص  داخلــی  مدیــر  و  حسابرســی 
داشـــــت. وی  در ادامــــه گفـــت مدیــــران 
ــد  ــی دارن ــی فرصــت بزرگ ــی داخل حسابرس
کــه بــه اعضــای کمیتــه ی حسابرســی کمــک 
کننــد تــا درک بهتــری از ریســک های اصلــی 
ســازمان داشــته باشــند و ایــن موضــوع بایــد 
از هدف هــای ویــژه ی هــر مدیــر  یکــی 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــی باش ــی داخل حسابرس
مدیــران حسابرســی داخلــی بایــد بــه راهبــرد 
برخــی  و  حسابرســی  پوشــش  در  خــود 
ــه در  ــؤالی ک ــد. س ــه کنن ــل کان توج عوام
ایــن چارچــوب مطــرح می شــود ایــن اســت 
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ــت  ــه مدیری ــه ب ــان تخصیص یافت ــا زم ــه آی ک
ــا  ریســک و نظــام راهبــری مناســب اســت ی

ــر.  خی
کیهــان مهــام در جمع بنــدی از ســخنان 
خــود تأکیــد کــرد کــه حسابرســی داخلــی 
ــوز در کشــور  ــای حسابرســی هن و کمیته ه
مــا جــا نیفتــاده اســت؛ ولــی هــر روز 

ــود.  ــزوده می ش ــت آن اف ــر اهمی ــر ب بیش ت
ــن دو  ــت ای ــه در موفقی ــواردی را ک وی م
ــذاری  ــمرد: واگ ــن برش ــد چنی ــن مؤثرن رک
ایــن مســئولیت های حرفــه ای بــه اشــخاص 
ــئولیت از  ــن مس ــدی گرفت ــاح و ج ذی ص
بــه  شــده  منصــوب  اشــخاص  طــرف 
ــو  ــا عضـ ــی ی ــابرس داخلـ ــوان حسـ عن

کمیتــه ی حسابرســی، جایــگاه ســازمانی 
ــی، ورود  ــی داخل ــرای حسابرس ــب ب مناس
ــای  ــه کمیته ه ــتقل ب ــًا مس ــی حقیقت مدیران
ــور  ــه منظ ــن ب ــاح قوانی ــی، اص حسابرس
ــب  ــری، ترتی ــت راهب ــام درس ــت نظ تقوی
ــوده و  ــره و کارآزم ــی خب حسابرســان داخل

ــر. ــم دیگ ــوارد مه ــیاری م بس

ابعــاد پیاده ســازی حسابرســی 
فنــاوری اطاعــات در ســازمان ها
ــی کنگره ی ساالنه ی  دومیـن پانـل تخصصـ
حسابرســان داخلــی نیــز بــه چهار ســخنرانی 
اختصــاص داشــت. نخســتین ســخنران، 
محســن هاشــمی، عضــو هیــأت علمــی 
مرکــز علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد 
اســامی تهـــران و مدیرعامــل شــرکت 
پدیدپــرداز پردیــس بــود. ســخنرانی وی 
بــه بررســی نقــش حسابرســی داخلــی 
اطاع رســانی  سیســـتم های  بهبـــود  در 
ــاز  ــت. وی در آغ ــاص داش ــازمان اختص س
ــتقبال از پیشــنهاد  ــن اس ســخنان خــود ضم
ــره ی  ــأت مدی ــس هی ــی، ریی ــی رحمان عل
در  ایــران،  داخلــی  انجمــن حسابرســان 
مــورد برگــزاری همایشــی تخصصــی در 
ــی  ــات و حسابرس ــاوری اطاع ــه ی فن زمین
داخلــی، ابتــدا بــه ضــرورت اســتفاده از 
فنــاوری اطاعــات در ســازمان ها پرداخــت. 
ــان  ــته ای را نش ــدار بس ــمی م ــن هاش محس

فنــاوری  توســعه ی  چالش هــای  و  داد 
ــرد.  ــیم  ک ــازمان ها را ترس ــات در س اطاع
ــد  ــود سیســتم های کارآم ــه نب ــه نحــوی ک ب
ــاف  ــه ات ــل ب ــات در عم ــاوری اطاع فن
ــدم  ــزاری، ع ــخت افزاری و نرم اف ــع س مناب
چابکــی در ارائــه ی خدمــات جدیــد، و نیــز 
ــد.  ــف می انجام ــای مختل ــش هزینه ه افزای
محســن هاشــمی تأکیــد کــرد کــه بــه 
ــه  ــازمان ها ب ــتگی س ــش وابس ــبب افزای س
ــاتی،  ــای اطـاعـ ــات و سیسـتم هـ اطـاعـ
افـزایـــش آســـیب پذیری هـــا و طیـــف 
گســترده ی تهدیدهــا، مقیــاس و هزینه هــای 
ــی در  ــاری و آتـ ــذاری های جـ سـرمایه گـ
زمینــه ی اطاعــات و سیســتم های اطاعاتی، 
و پتانســیل موجــود در حــوزه ی فناوری هــا 
بــرای ایجــاد تغییــرات مهــم در ســازمانهای 
ــق  ــه منظــور خل و شــیوه های کســب وکار ب
فرصت هــای جدیــد و کاهــش هزینه هــا، 
اســتقرار نظــام حاکمیــت فنــاوری اطاعــات 

ضــرورت دارد. 

ــات  ــاوری اطاع ــه ی فن ــال عرص ــن فع ای
ــی  ــف حسابرس ــگاه در تعری ــتاد دانش و اس
فنــاوری اطاعــات آن را فراینــد جمــع آوری 
و ارزیابــی مدارکــی دانســـت که بر اســـاس 
آن می تــوان عملکـــرد سیســتم فنــاوری 
اطاعــات را ارزیابـــی کــرد. بــه عقیدـــه ی 
ــه  ــد در س ــات بای ــی اطاع وی حسابرسـ
زمینـــه ی در دســـترس بـــودن سیســتم های 
ــتی  ــودن و درسـ ــانه بـ ــی، محرمـ اطاعاتـ

اطاعــات، پاســخ گو باشــد. 
ــای  ــه ی هدف ه ــمی در زمین ــن هاش محس
حسابرســی فنــاوری اطاعــات بــه مــواردی 
ماننــد اطمینان بخشــی منافــع حاصــل از 
توســعه ی خدمــات فنــاوری اطاعــات، 
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ــداف  ــتایی اهـ ــشی هـم راســ اطـمینان بخـ
ــا اهــداف کســب وکار  ــاوری اطاعــات ب فن
ــای  ــب برنامه ه ــن ترتی ــه همی ــازمان و ب س
ــاوری اطاعــات و اهــداف آن،  ــی فن عملیات
از مدیریــت ریســک های  اطمینان بخشــی 
در  اطمینان بخشــی  اطاعــات،  فنــاوری 
ــات،  ــاوری اطاعـ ــع فنـ ــتفاده از منابـ اسـ
افزایــش احتمــال موفقیــت پروژه هــای ایــن 
ــورد اجــرای  حــوزه، اطمینان بخشـــی در مـ
صحیــح قوانیــن و مقــررات و ارزیابــی 
ــات و  ــاوری اطاع ــی فن ــای داخل کنترل ه

ــی  ــی و اثربخش ــتی های کارای ــاح کاس اص
آن اشــاره کــرد.  وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــات در  ــاوری اطاع ــی فن ــگاه حسابرس جای
ــات  ــی اطاع ــد حسابرس ــازمان ها، فراین س
ــه،  را کــه شــامل چرخــه ای مرکــب از برنام
ــت،  ــخ اسـ ــی و پاسـ ــرا، گزارش دهـ اجـ

ــرد.  ــریح ک تش
ادامــه ی صحبت هــای محســن هاشــمی 
ــواع  ــک و ان ــت ریس ــای مدیری ــه روش ه ب
ــی  ــی در حسابرس ــای اطمینان بخش روش ه
فنــاوری اطاعــات اختصــاص داشــت. وی 

ــری  ــوزه ی راهب ــی ح ــرورت جدای ــر ض ب
)حاکمیــت( و حــوزه ی مدیریــت در فناوری 
اطاعــات تأکیــد کــرد و هدف هــای مرتبــط 
بــا فنــاوری  اطاعــات در ســازمان ها را 
ــری  ــی و یادگی ــی، مشــتری، داخل ــاد مال ابع
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنران ب ــمرد. س ــد برش و رش
تـوانمندســــازی های COBIT5، بــه مـــدل 
ــازی  ــد و پیاده س ــن فراین ــع 37 در ای مرج
ــه  ــه ب ــه عنــوان یــک نمون و مراحــل آن و ب
ــک  ــات در بان ــاوری اطاع ــی فن حسابرس

ــرد.   ملــت اشــاره ک

حسابرســان داخلــی نماینــدگان 
نــد مردم ا

ســیر تکامــل ارزش آفرینــی حسابرســی 
داخلـــی در ایـــران عنـــوان ســـخنرانی ناصر 
ــره ی انجمــن  ــأت مدی ــدواری، عضــو هی امی
حسابرســان داخلــی ایران و مدیر حسابرســی 
داخلــی بــورس بــود. وی از منظــر تاریخــی 
ایجــاد حرفــه ی  بــر  مؤثــر  رویدادهــای 
حسابرســی داخلــی طــی بیــش از یــک 
ــوزه ی  ــران و ح ــاد ای ــر در اقتص ــرن اخی ق
اقتصــادی  فعالیت هــای  و  کســب وکار 
در ایــران را برشــمرد. وی بــا اشــاره بــه 
تأســیس کارخانــه ی قنــد کهریــزک در ســال 
1272 شمســی به عنــوان یکــی از پیشــگامان 
ورود صنعــت مــدرن بــه ایــران، ایجــاد 

دیــوان محاســبات کشــور طبــق اصــول 101 
ــاط  ــین را از نق ــی پیش ــون اساس و 103 قان
ــی  ــخ گویی و حسابرس ــر پاس ــف در ام عط
ــه تحــوالت  ــا اشــاره ب ــن ب دانســت. همچنی
مهــم در حــوزه ی زیرســاخت ها، نهادهــا 
و قوانیــن بــه رخدادهــای مهــم در طــی 
دهــه ی گذشــته کــه ابعــاد جدیــدی بــه امــر 
حسابرســی داخلــی داده اســت اشــاره کــرد. 
ســخنران بــا اشــاره بــه قانــون جدیــد 
ــازار اوراق بهــادار و تصویــب اساســنامه ی  ب
دســتورالعمل  تدویــن  بــورس،  شــرکت 
راهبــری شــرکتی بــورس تهــران، ابــاغ 
ــرف  ــی از ط ــای داخل ــتورالعمل کنترل ه دس
ســازمان بــورس و در نهایــت تشــکیل انجمن 
حسابرســان داخلــی ایــران در چهــارم تیرمــاه 

حرفــه ی  توســعه ی  نقطه عطــف  را   1391
ــمرد.  ــی برش ــی داخل حسابرس

ســخنران در ادامــه بــه رونــد تاریخــی 
توســعه ی ارزش آفرینــی حسابرســی داخلــی 
ــث  ــاز بح ــا آغ ــرد و  ب ــاره ک ــران اش در ای
ــد  ــی مانن ــرل داخل ــه ی کنت ــم اولی از مفاهی
حفاظــت وجــه نقــد از ســرقت و ثبت هــای 
حســابداری کــه قبــل از 1300 صــورت 
گرفــت بــه الــزام ســازمان بــورس به داشــتن 
ــی  ــی داخل ــی و حسابرس ــه ی حسابرس کمیت

ری
دوا

 امی
صر

نا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 11

http://iaiamagazine.ir/article-1-59-fa.html


15

نشریه حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

در شــانزدهم اردیبهشــت 1391 رســید. وی 
ــل از  ــه قب ــان داد ک ــاری نش ــه ی آم ــا ارائ ب
ابــاغ دســتور العمل ســازمان بــورس در 
ــرکت های  ــی، ش ــای داخل ــه ی کنترل ه زمین
ــی  ــی داخل ــد حسابرس ــی دارای واح بورس
ــدود 24  ــه ح ــد ک ــرکت بودن ــا 80 ش تنه
پذیرفته شــده  شــرکت های  کل  درصــد 
ــد  ــه بع ــی ک ــوند، در حال ــامل می ش را ش
شــمار  یادشــده  دســتورالعمل  ابــاغ  از 
ــید  ــرکت رس ــه 262 ش ــرکت ها ب ــن ش ای
شــرکت های  درصــد   68 شــامل  کــه 

پذیرفته شــده در بــورس اســت. 
ــه در  ــرد ک ــاره ک ــخنران اش ــن س همچنی
سـاختـــار ســـازمانی شـرکت هـــای پذیرفته 
شــاهد  بهــادار  اوراق  بــورس  در  شــده 
ــازمانی  ــگاه س ــی در جای ــای قابل توجه ارتق
بــه  بودیــم  واحــد حسابرســی داخلــی 
شــرکت   241 ر  هم اکنــون  کــه  نحــوی 
یعنــی 63 درصــد شــرکت های پذیرفتــه 
شــده مقــام مافــوق واحــد حسابرســی 
هیــأت  ســازمانی  ســاختار  در  داخلــی 
مدیــره و کمیتــه ی حسابرســی اســت و 
شــرکت های  درصــد   5( شــرکت   21 در 
پـذیرفتـه شـــده( حسـابرســـی داخـلـی بـه 
شـــکل برون سپـــاری شده انجـــام می شــود. 
ناصــر امیــدواری در ادامــه ی ســخنان خــود 
ــه ی  ــاری در زمین ــوالت آم ــی تح ــه برخ ب
تغییـــرات در کمیته هـــای حسابرســی و 
ــی از اردیبهشــت  ــران حسابرســی داخل مدی
ــم  ــی طــی دو ســال و نی ــون یعن 1391 تاکن
گذشــته اشــاره کــرد و ترکیــب تحصیــات 
مدیـــران حسابرســـی در شـرکـت هـــای 
بورســـی و فرابورســـی را بــه تفکیـــک 
ــب  ــز ترکی ــی و نی ــف تحصیل ــع مختل مقاط
رشــته ی تحصیلــی مدیــران حسابرســی 
را برشــمرد. در زمینــه ی تعــداد اعضــای 
شـــرکت های  در  کمیتـــه ی حسابرســـی 

بورســی و فرابورســی در حــدود 90 درصــد 
شــرکت های ایــن کمیتــه شــامل ســه عضــو 

ــت.  اس
شــرکت  داخلــی  حسابرســی  مدیــر 
ــه پیشــنهادهایی در ســطح  ــورس،  در ادام ب
ــر  ــای ام ــود و ارتق ــرای بهب ــاد کان ب اقتص
ــه  ــرد و ازجمل ــه ک ــی ارائ حسابرســی داخل
ــا فســاد  ــارزه ب ــر مب ــد ب ــر ضــرورت تأکی ب
و ایجــاد شــفافیت و نظـــم مالـــی، تشـــکیل 
ــی  ــراری تمام ــی، برق ــای حسابرس کمیته هـ
ــه  ــه ب ــرکتی، توج ــری ش ــام راهب ارکان نظ
تخلــف،  و  وقــوع جــرم  از  پیش گیــری 
ــات،  ــاوری اطاع ــتفاده از فن ــه اس ــه ب توج
پایــدار  توســعه ی  الزامــات  بــه  توجــه 
و حفــظ محیــط زیســت و نیــز ترویــج 
نیــز  و  شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت 
در نهایــت توجــه بــه تأثیــر شــبکه های 
تجــاری  واحــد  موفقیــت  در  اجتماعــی 

ــرد. ــاره ک اش
ناصــر امیــدواری پیشــنهاد کرد حسابرســان 
در جلســات هیــأت مدیــره ی شــرکت ها 
حضــــور داشــــته باشـــند و جلســات 
ســازمان  ارشــد  مدیــران  بــا  مســتمری 
برگــزار کنــد. همچنیــن، نحـــوه ی نــگارش 
گــزارش حسابرســی بــه گونــه ای باشــد کــه 
بــرای ســازمان ارزش افــزوده  ایجــاد کنــد. 
وی پیشــنهاد کــرد کمیتــه ی حسابرســی 
ــران حسابرســان  ــرات مدی ــات و تغیی انتصاب
داخلــی را برعهــده داشــته باشــند، امکانــات 
ــه ی حسابرســان  ــت بهین ــرای فعالی الزم را ب
فراهــم کنــد و در مــورد حســابرس مســتقل 
ــد. ــه دهن ــه مجمــع ارائ پیشــنهاد خــود را ب
عضــو هیــأت مدیــره ی انجمن حسابرســان 
داخلــی ایــران در پایــان ســخنان خــود 
تأکیــد کــرد کــه حسابرســان داخلــی نبایــد 
نماینــده ی مــردم  کننــد کــه،  فرامــوش 

درســازمان های خــود هســتند. 
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