سرمقاله

سال  1399با تمام فرازها و فرودها ،خوشیها

و ناخوشــیها ،و اشــکها و لبخندهایش

به پایان رســید .رویدادهای این سال را از

جنبههای گوناگون و در گسترههای مختلف

به پیشـــــواز

آخرین سال

قـــرن

میتــوان مرور کرد ،و حتی تا ســالیان بعد
به خاطر آورد .در سرتاســر این سال ،قوی

ســیاه دنیاگیری ویروس کرونــا و بیماری

کووید 19-که از ماههای پایانی ســال قبل

بــر فراز جهان و جهانیان بــه پرواز درآمده
بود ،همچنان همه جنبههای حیات بشری
را به چالش کشــید .طــی ماههای اخیر با

این که فرایند واکسیناسیون در بسیاری از

کشورهای جهان ،از جمله ایران ،آغاز شده
اســت ،ولی همچنان خوشبینترین افراد

نیز امید چندانی به حل این چالش در افق
زمانی کوتاهتر از یک سال آینده ندارند .ولی
آن چه تقریبــا همگان بدان باور دارند ،این

است که جهان هرگز به دوران پیش از کرونا

بازنخواهد گشت .تغییر الگووارههایی که در

زمینههای مختلف زندگی انسانها طی چند
دهه گذشــته ،و بهویژه چند سال اخیر ،گاه

پرشــتاب و گاه افتان و خیــزان روی داده
بود ،طی یک ســال و چند ماه گذشــته با

پیشــران دنیاگیری ویروس کرونا و بیماری

کوویــد 19-جملگــی در بازههای بســیار
کوتاهی رو به تکامل نهادند .رشــد پرشتاب
فناوریهــای نویــن در زمینههــای هوش

مصنوعــی ،یادگیری ماشــینی ،روباتیک،
رایانــش ابری ،رایانش لبــهای ،بالکچین،
اینترنت اشــیاء ،واقعیت مجــازی ،واقعیت
افــزوده ،امنیــت ســایبری ...،راهکارهای

بدیعی را در ابعاد مختلف زندگی بشــر در
محسن قاسمی

2

اختیار انسانها و سازمانها قرار دادهاند .حرفه
حسابداری نیز ،در زمینههای شغلی مختلف

آن ،دیر یاز زود با کاربســت هر یک از این
فناوریها دگرگون خواهد شد .ما حسابداران،

هم در گســتره جهانی و هم در گسترههای
محلی ،هم در حرفه و هم در دانشــگاه ،در

گام نخســت باید تا حد تــوان با جنبههای
مختلــف این فناوریها آشــنا شــویم و در

گامهای تکمیلی این فناوریها را در بافتار
فرایندهای خــود بهکارگیریم؛ و در صورت

لــزوم ،معماری فرایندهایمــان را بر مبنای
امکانات بدیعی کــه این فناوریها در اختیار

میگذارند بازطراحــی کنیم .بدین ترتیب،
فناوریهای نوین نه تنها تهدیدی برای حرفه

حسابداری و شــاغالن در آن نخواهند بود،

بلکه از راه خودکارسازی فرایندهای تکراری،
امکان شکوفایی هر چه بیشتر ابعاد تحلیلی

و ارزشآفرین زمینههای شغلی مختلف این
حرفه را فراهم خواهند ساخت.

سال  1399از ســه جنبه دیگر نیز برای ما

حسابداران ایرانی سالی ویژه و بهیادماندنی

بود .بورس ،استانداردهای جدید حسابداری،
و طــرح قانونگذاری نظارت بر حرفه ،ســه
مقوله اساسی بودند که طی این سال اذهان

اهالی حرفه را عمیقا به خود مشغول کردند.
طی این ســال ،بازار سرمایه ایران دو چهره
کامال متفاوت از خود به نمایش گذاشت .در

نیمه نخست سال ،در پی رونق خیرهکننده
معامــات ســهام در بــورس اوراق بهادار

تهران و فرابورس ایران که از ســال گذشته

آغاز شــده بود ،نگاه اقشار مختلف ایرانیان
معطوف به این بازار مالی شد .طی ماههای

پایانــی  1398و ماههای آغازین  ،1399به

رغم وحشــت همگانی از ابتــاء به ویروس

کرونا و بیماری کووید ،19-تنها اماکنی که
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با ازدحام جمعیت افراد مختلف مواجه بود ،و حتی افراد باســابقه این بازار برای فرار از
دفاتر پیشخوان دولت و شعب کارگزاریهای زیر بهمن سقوط قیمتها ،رفته رفته دوباره

اوراق بهادار بودند که مورد هجوم مردم (به توجــه اهالی این بازار بــه اطالعات بنیادی
منظــور احراز هویت ســجام) قرار گرفتند .ســهام و عناصر تشــکیلدهنده صورتهای
طی این ســال با صدور بیش از ده میلیون مالی آنها جلب شد .این درس هر چند برای
کــد معامالتی جدید ،تقریبا معادل مجموع میلیونها ســهامدار قدیمی و جدید این بازار
کدهــای معامالتی صادرشــده طی بیش بسیار گران تمام شد ،ولی همگان با پوست و
از نیمقــرن فعالیــت بــورس در ایران ،کد گوشت و استخوان خود آموختند که در پی

معامالتی جدید صادر شد .هجوم این جمع همه قیل و قالها و هیجانات زودگذر در این
خیرهکننده نوسهامداران به بورس ،نه تنها بازار ،تنها صورتهای مالی است که میماند!
نهادهای ناظر و عملیاتی این بازار را غافلگیر

کرد ،بلکه برایند تصمیمگیری سرمایهگذاری حسابداران ایرانی طی یک سال گذشته ،در
در سهام مختلف را چنان دگرگون کرد که کنار چالشهای مختلــف برآمده از ویروس

تقریبا تمــام ابزارها و روشهــای تحلیلی کرونــا و بیماری کوویــد 19-که جنبههای
متــداول  -از جملــه ،تجزیــه و تحلیــل مختلف زندگی شــخصی آنان و سازمانهای
صورتهای مالی  -بیاثر شدند! و جای خود محل خدمتشــان را عمیقا تحت تاثیر قرار
را به ابزارها و روشهای تقلیلگرایانه و بعضا داده بــود ،با یــک چالش بــزرگ دیگر نیز
مضحک دادند .طــی آن ماهها صدای افراد مواجه بودنــد؛ و آن تهیه صورتهای مالی در
حرفهای (از جمله حسابداران) در هیاهوی انطباق با استانداردهای جدید حسابداری در

سیگنالفروشــان و تحلیلگران یکشــبه ایران بود .نهاد اســتانداردگذار که از اواسط
کــه مثل قــارچ در شــبکههای اجتماعی دهــه  1370از راه ترجمــه و بومیســازی
مختلف میروییدند ،به جایی نمیرســید و اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری و
هر کســی که از اطالعــات بنیادی و حتی گزارشــگری مالی اقدام به استانداردگذاری

تکنیکال ســهام میگفت با هجمه عمومی بــرای حســابداری ایران کرده اســت ،طی
و حتی از ســوی دولتمردان مواجه میشد ســالهای اخیر در راســتای همگرایی با این
(رئیــس جمهور :عصبانی هســتند که چرا استانداردهای بینالمللی اقدام به تجدیدنظر
بورس ایران خوب است!) .ولی ناگهان ورق شماری از اســتانداردهای حسابداری ایران

برگشــت! درست در همان روزی که رئیس کــرد که تغییرات گســتردهای را در فرایند
جمهور در سخنرانی شگفتآور خود مردم گزارشــگری مالــی واحدهای گزارشــگر از

را تشــویق کرد که "همه چیز را به بورس ابتــدای ســال  1398در پی داشــت .این
بســپرند!" عمیقترین و سریعترین سقوط صورتهای مالــی جدید که فراینــد تهیه و
بورس در ایران طی بیش از نیمقرن فعالیت اطمینانبخشی (حسابرســی مستقل) آنها
آن کلید خورد .در ایــن جا بود که پس از عمدتا در ماههــای پایانی  1398و ماههای

بر حســابداران حرفهای – اعم حسابداران
شــاغل در واحدهای گزارشگر و شاغالن در
موسســات حسابرسی – وارد کرد ،که جای

تقدیر دوچندان دارد.

و امــا ،طرح نظــارت بر حرفه حســابداری
ایران که زمزمههای آن طی ســالهای اخیر

هر از گاهی به گوش میرســید ،ســرانجام

در نیمه دوم ســال  1399بــا اعالم وصول
"طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی"

توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی

(در روز یکشنبه 25 ،آبان  )1399و انتشار
اخبــار موثقی مبنــی بر تنظیــم "الیحه

تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر
امور حسابرسی" در وزارت امور اقتصادی و

دارایی ،به خبر اول حرفه حســابداری ایران
در ماههای پایانی سال  1399تبدیل شد و

اذهان همه افراد شــاغل در حرفه را به خود
معطوف کرد .گذشــته از چرایی طرح این

قوانین و مقررات و نحوه اعمال آن در آینده،
آن چــه موجب نگرانی جــدی اهالی حرفه
شده است ،دولتیشــدن حرفه حسابداری

ایران و چیرگی دیدگاههای غیرتخصصی بر

جوانب مختلف امورات حرفهای است .با این
حال ،وجود بعضــی ظرفیتهای موجود در
این طرح و الیحه رهبران نهادهای حرفهای
و گروهی از فعاالن حرفه را واداشــته است

کــه تا حد توان و امــکان از این ظرفیتها
برای ایجاد فرصتهای جدید توسعه هر چه

بیشتر حرفه و نهادهای حرفهای بهرهبرداری
شود .در انجام این مهم ،جلب مشـــارکت

حداکـــثری فعاالن در زمینههــای مختلف
حرفه میتواند بســــــیار تاثیرگــــــذار

فروکش کردن هیجانــات اولیه تازهواردان آغازین  1399انجام شــد ،فشار مضاعفی را باشد.
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