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سرمقاله

محسن قاسمی

۳0 دسامبر 2019 که نهادهای بهداشتی شهرداری 
ووهان، مرکز استان هوبئی، نهمین شهر پرجمعیت 
چیــن، یک اعالن فوری برای درمان ســینه پهلو با 
منشأ نامشخص صادر کردند، شاید کمتر کسی در 
جهان تصور می کرد که این آغاز یکی از بزرگ ترین 
بحران های تاریخ بشری است. فردای آن روز،  ابتالی 
2۷ نفر به ســینه پهلو با منشأ نامشخص به سازمان 
جهانی بهداشــت گزارش شــد. اغلب این افراد از 
فروشــندگان بازار عمده فروشــی غذاهای دریایی 
هوانــان )ووهان( بودند. در همان روز، هنگ کنگ، 
ماکائو و تایوان فراینــد غربالگری ورود و خروج از 
مرزهای خود را ســخت تر کردند. در نخستین روز 
سال نو میالدی، بازار عمده فروشی غذاهای دریایی 
ووهان برای پاک ســازی و ضدعفونی تعطیل شد. 
9 ژانویه نخســتین مرگ بر اثــر این ویروس - که 
بعدها آن را "کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2" 
)SARS-CoV-2( نامیدنــد - در ووهــان گزارش 
شــد. یک مرد ۶1 ســاله که از مشتریان عادی آن 
بازار عمده فروشــی غذاهای دریایی بود. 1۳ ژانویه 
نخســتین مورد ایــن بیماری در بیــرون از چین 
در تایلند گزارش شــد. یک زن ۶1 ســاله ی اهل 
ووهــان که 8 ژانویه وارد بانکوک شــده بود. موارد 
بعــدی ابتال تا پایــان ژانویه یکی پــس از دیگری 
به ترتیب در ژاپن، کــره ی جنوبی، امریکا، تایوان، 
هنگ کنگ، ماکائو، سنگاپور، ویتنام، فرانسه، نپال، 
اســترالیا، کانادا، مالزی، کامبوج، آلمان، سریالنکا، 
فنالند، امارات متحده عربی، هند، ایتالیا، فیلیپین، 
روسیه، اسپانیا، ســوئد، و انگلستان به طور رسمی 
گزارش شدند. ویروس به سرعت در سرتاسر جهان 
گسترش پیدا کرد. تا سرانجام، در 11 مارس 2020 
)21 اسفند 1۳98(، بیماری ناشی از آن که حاال به 
طور رســمی "کووید-COVID-19( "19( نامیده 
می شد از سوی ســازمان بهداشت جهانی "پاندمی 

)دنیاگیر(" اعالم شد. 

با این که نرخ تلفات مبتالیان به بیماری کووید-19 
در مقایســه با ســایر بیماری های دنیاگیر در طول 
تاریخ، همچون طاعون، آبله، سل، وبا، ایدز،... و حتی 
انواع آنفوالنزاهای دنیاگیر طی صد ســال گذشته، 
پایین تر ارزیابی می شــود، ولی ســرعت شگفت آور 
گســترش این بیماری در ســطح جهان که هم به 

دلیــل ویژگی های منحصر به فرد این ویروس و هم 
به دلیل گســترش ارتباطات در ســطح بین المللی 
اســت، موجب شــده اغلب مراودات و تماس های 
حضوری در ســطح جهان به سرعت محدود شوند. 
گســتردگی و عمق بی نظیر ایــن محدودیت ها آن 
چنــان تاثیرات شــگرفی بر ابعــاد مختلف زندگی 
انسانها در سرتاســر جهان داشته است که بسیاری 
از صاحب نظران و حتی عموم افراد جوامع مختلف 
بر این باورند که زندگی بشــری هرگز به شــرایط 
پیش از کرونا باز نخواهد گشــت. یکی از پیامدهای 
این شــرایط جدید، تاثیرات گسترده و عمیق آن بر 
اقتصاد کشــورهای مختلف و در مجموع بر اقتصاد 
جهانی اســت. از تاثیرات مثبت بر شماری از کسب 
و کارهــا، از جمله، تولیدکنندگان مواد شــوینده، 
ضدعفونی کننده ها، اقالم بهداشــتی، دخانیات )!(، 
فروشــگاه های آنالین، و امثال این هــا که بگذریم؛ 
تاثیــرات منفی دنیاگیــری این بیمــاری بر اغلب 
کسب وکارها، صنایع، خدمات، و اقتصادهای محلی، 
منطقه ای و جهانی بســیار گسترده و عمیق ارزیابی 
می شود. به عنوان نمونه، خوزه آنخل گوریا، دبیرکل 
 ،)OECD( ســازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی
در گفت وگوی اخیرش با بی بی سی )مارس 2020( 
هشــدار داد در ماه های آینده بعضی از اقتصادهای 
بزرگ جهان وارد رکود می شــوند و ســال ها طول 

می کشد تا آسیب اقتصادی کرونا جبران شود. 

در این شــرایط، بدیهی است که جنبه های مختلف 
حرفه ی حسابداری، شامل حسابداری و گزارشگری 
مالی، حســابداری مدیریت، حسابرســی مســتقل 
و ســایر خدمــات اطمینان بخشــی، حسابرســی 
داخلی، و مشــاوره های متنوع مالــی و مالیاتی در 
بخش هــای خصوصــی و عمومی نیز بــا چالش ها 
و مســائل مختلفی روبه رو خواهند شــد که اغلب 
نیازمند ارائه ی رهنمودهای مشــخص و روشــن از 
ســوی نهادهای اســتانداردگذار و ضابطه گذار در 
ســطوح محلی و بین المللی هستند. آن چه مسلم 
اســت، در این وضعیت با توجه به بروز مســائل و 
موضوعات عمدتــا منحصر به فــرد در زمینه های 
مختلف، عدم وجود رهنمودهای مشــخص و روشن 
در ســطوح محلی و بین المللی منجر به سردرگمی 
افراد حرفه ای و تنــوع اعمال قضاوت های حرفه ای 
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از ســوی آنان خواهد شــد. تا بدان جا که ویژگی 
کلیدی "مقایســه پذیری" اطالعات و گزارش های 
مالی نسبت به گذشته بیشتر در معرض آسیب قرار 
خواهد گرفت، و فراینــد تصمیم گیری ذینفعان با 

اختالل روبه رو خواهد شد. 

***

چهارشــنبه، ۳0 بهمن 1۳98، کــه روابط عمومی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی به 
صورت رســمی نتایج آزمایــش اولیه ی دو مورد از 
موارد مشــکوک به ابتال بــه کووید-19 در ایران را 
مثبت اعالم کرد، شــاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران قله ی 4۷8.۷55 واحــدی را فتح کرده بود. 
این خبر از نظر بســیاری از فعاالن بازار ســرمایه 
می توانست یک سیگنال منفی قوی برای خروج از 
بازار به شــمار آید. به ویژه که شــاخص تا آن روز 
افزایش 1۶۷ درصدی را نســبت به ابتدای ســال 
تجربه کرده بود، و شــماری از تحلیلگران اقتصادی 
نیز کمابیش نســبت به شکل گیری حباب قیمت ها 
در بورس هشــدار می دادند. ولی در کمال شگفتی، 
روند افزایشــی شاخص و قیمت سهام پذیرفته شده 
در بــورس اوراق بهادار تهــران و فرابورس ایران نه 
تنها متوقف نشد، بلکه در کمتر از سه ماه پس از آن 
تاریخ، در روز شنبه، 20 اردیبهشت 1۳99، با عبور 
از عدد شــگفت آور یک میلیون واحد توجه همه ی 

ناظران داخلی و بین المللی را به خود جلب کرد. 

دیدگاه هــای مختلف ابرازشــده دربــاره ی بازدهی 
شگفت آور بورس در ایران را فارغ از تنوع در جزئیات 
می تــوان به دو گروه کلی تقســیم کرد. گروه اول با 
اشــاره به رکود اقتصادی حاکم بر ایــران و جهان، 
مسائل و مشکالت ســاختاری اقتصاد ایران، و عدم 
تناسب رشد قیمت بسیاری از سهام با وضعیت مالی 
و سودآوری شرکت ها، بر این باورند که این بازدهی 
حاصل شــکل گیری حباب در قیمت سهام )شکاف 
بین قیمت ســهام و ارزش ذاتی آنها( است، و دیر یا 
زود این بازار سقوط خواهد کرد و ضررهای هنگفتی 
را به طیف بزرگی از ســهامداران )عمدتا تازه واردان( 
تحمیل خواهد کرد. ولی گروه دوم با برشمردن دالیل 
متعدد و متنوع نه تنها روند افزایشی قیمت سهام را 

کامال طبیعی تحلیل می کنند و ریسک سقوط قیمت 
سهام را ناچیز می دانند، بلکه این بازار را اصلی ترین 
گزینه ی سرمایه گذاری، سفته بازی )نوسان گیری( و 
سپر تورمی اشــخاص حقیقی و حقوقی مختلف در 

سال 1۳99 می دانند. 

فارغ از این که از نظر مــا دیدگاه کدام یک از این 
دو گروه منطقی و پذیرفتنی باشد، آمار کلی بورس 
و تغییر وزن آن در سیاست گذاری های کالن پولی 
و مالی کشــور حاکــی از این واقعیــت انکارناپذیر 
اســت که ما وارد دوران تازه ای از بازار ســرمایه ی 
ایران شــده ایم. خرداد 1۳99، مجموع ارزش بازار 
ســهام پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابــورس ایران با گذشــتن از مرز 5.000.000 
میلیــارد تومان به بیــش از دو برابر تولید ناخالص 
داخلی کشــور در سال 1۳98 و به بیش از دو برابر 
حجم نقدینگی کشــور در سال 1۳99 بالغ شد. در 
دوماهه ی نخست ســال 1۳99، میانگین روزانه ی 
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران با افزایش 
چهار برابری نســبت به سال 1۳98 و افزایش بیش 
از ســیزده برابری نســبت به ســال 1۳9۷ به مرز 
9.000 میلیارد تومان در روز رســید. در این مدت، 
میانگیــن روزانه ی حجم معامالت نیز با افزایش دو 
برابری نسبت به سال 1۳98 و افزایش چهار برابری 
نسبت به سال 1۳9۷ از مرز 8 میلیارد سهم در روز 
فراتر رفت. این روزها با هجوم اقشــار مختلف مردم 
به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و شعب بانک های 
مختلــف میانگین صدور کدهــای معامالتی جدید 
از مرز 150.000 کــد معامالتی در روز فراتر رفته 
اســت. همچنین، با توجه به کلیــد خوردن فرایند 
آزادسازی ســهام عدالت، در آینده ی نزدیک قریب 
به پنجاه میلیون ایرانی به جمع ســهامداران کشور 
افزوده خواهند شد. بدین ترتیب، ضریب نفوذ بورس 
در ایران حتی از اغلب کشــورهای توســعه یافته ی 
جهان نیز فراتر خواهد رفــت. عالوه بر این موارد، 
طی ماه هــای اخیر مقامات مختلــف حاکمیت، از 
جمله، مقام معظم رهبــری، رئیس جمهور، رئیس 
قوه ی قضائیه، رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر 
اقتصاد، وزیر کشــور، و رئیس کل بانک مرکزی نیز 
حمایــت قاطع خود را از بورس اعــالم کرده اند؛ و 
طی سال 1۳99 مقرر است بخش بزرگی از تامین 

مالی دولت از محل فروش سهام شرکت های دولتی 
و انتشــار اوراق بدهی از طریق بورس انجام شــود، 
و بخش قابل توجهی از سیاســت های پولی و بانکی 
بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول 
ملی )جلوگیری از افزایش نرخ ارزهای خارجی( نیز 
با محوریت بهره مندی از ظرفیت های بازار ســرمایه 

تعیین شده است. 

شرایط فوق هر چند از دیدگاه محافظه کارانه ی حاکم 
بر حرفه ی حسابداری می تواند با اما و اگرهای فراوانی 
همراه باشــد، ولی از منظر راهبــردی، یک فرصت 
تاریخی استثنایی برای توسعه ی حرفه ی حسابداری 
ایران اســت. به گواه تاریخ، پیشران اصلی توسعه ی 
خدمــات مختلف حســابداری توســعه ی بازارهای 
ســرمایه در ســطوح ملی و بین المللی و گســترش 
دامنه ی اســتفاده کنندگان گزارش هــای مالی بوده 
است. ما حسابداران ایرانی طی سالیان دراز گذشته 
همواره از اقتصاد دولتی، کوچک بودن ابعاد مختلف 
بازار سرمایه و وزن کم آن در سیاستگذاری های کالن 
کشــور، و محدود بودن دامنه ی اســتفاده کنندگان 
گزارشــگری مالی در ایران گله منــد و حتی ناامید 
بوده ایم، و ســهم بزرگی از ناتوســعه یافتگی جوانب 
مختلف حرفــه و دانش حســابداری در ایران را در 
نتیجــه ی این وضعیت می دانســتیم. ولی امروز که 
بازار ســرمایه ی ایــران وارد فاز جدیــد و متفاوتی 
شده اســت، ظرفیت بی نظیر و بی سابقه ای را برای 
توســعه ی همه جانبه در اختیار حرفه ی حسابداری 
ایران قرار داده اســت. از این رو،  نهادهای حرفه ای 
و دانشــگاهی حســابداری ایران، و جمعیت بزرگ 
حسابداران حرفه ای و دانشگاهی سرتاسر کشور، هر 
یک به سهم خود می توانند با بهره برداری مناسب از 
ایــن ظرفیت تاریخــی از راه معرفی و حتی آموزش 
همگانی خدمات متنوع حســابداری و گزارشــگری 
مالی ضریب نفوذ اســتفاده از این خدمات را هم پای 
افزایش ضریب نفوذ بورس و ســهامداری در کشور به 
میزان چشم گیری افزایش دهند. انقالب در حال وقوع 
در بازار سرمایه ی ایران موجب افزایش خیره کننده ی 
ذینفعان و استفاده کنندگان گزارشگری مالی در کشور 
تا مرز بیش از شصت میلیون ایرانی خواهد شد، و این 
برای هر حسابدار ایرانی می تواند حقیقتا هیجان انگیز 

باشد.                                                       


