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جنابعالی نخستین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران بودید و در توسعه آن سازمان سهم زیادی داشتید. با اشرافی که 
شــما به موضوع بازار سرمایه دارید، در ابتدای گفتگو به این پرسش مهم که ذهن ذینفعان و تصمیم گیران بازار سرمایه را 
به خود مشــغول کرده است، بپردازید که گزارشگری مالی چه نقش و سهمی در اقتصاد کشور و تصمیم گیریهای اقتصادی 

سرمایه گذاران دارد؟ توسعه آن چقدر اهمیت دارد؟

دکتر رحمانی
گزارشــگری مالی نقش به سزایی در انسجام بخشــی به بازارهای مختلف دارد. در بازار پول، اساس نظارت بانک مرکزی بر گزارشهای 
مالی بانکها اســت که در چند ســال اخیر اهمیت بیشــتری یافته اســت. در بازار اعتبارات شرکتی نیز گزارشــهای مالی اهمیت زیادی 
یافته اســت. کارکرد کارا و منصفانه بازار سرمایه به شدت به گزارشگری مالی وابســته است و سرمایه گذاران، حتی گروهی که به عنوان 

چارتیست1 تلقی می شوند، نیز بی نیاز از اطالعات مالی نیستند و اساس کار بنیادگراها2 هم صورتهای مالی است. 
رسواییهای اخیر در بازار سرمایه و بازار پول، اهمیت گزارشگری مالی درست و خوب را دوچندان کرده است. دکتر سیف رئیس بانک مرکزی، 
در جشن پنجاه سالگی بازار سرمایه بخش عمده سخنرانی خود را به همین موضوع اختصاص داد. برای اولین بار از ایشان اصطالح »حسابداری 

 گفتگو با

آقای دکتر علی رحمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

  توسعه گزارشگری
 با کیفیت
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بد« را شنیدم. ایشان تقاضای حسابداری خوب و باکیفیت و توقف 
حســابداری بد را داشتند و از حســابداران و حسابرسان درستکار، 

جلوگیری از حسابداری بد را درخواست کردند. 
توســعه گزارشگری و به ویژه گزارشــگری باکیفیت، در کانون 
توجــه دولتمــردان، ناظــران، مقررات گذاران، ســرمایه گذاران 
)داخلی و خارجی( و اعتباردهندگان قرار گرفته است. امروز بحث 
این است که استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی (IFRSs) منجر به گزارشگری مالی باکیفیت و کامل خواهد 
شد. تردید ندارم که گزارشگری مالی باکیفیت برای کاهش هزینه 
معامله ها، افزایش اعتماد، کارکــرد بهتر بازارها، اعمال کنترل و 
نظارت، و روابط قراردادی بهتر ضرورت دارد. بحث گزارشگری 
حتی در بخش عمومی نیز اهمیت زیادی یافته است. ما در همه 
بخشهای خصوصی، پولی، بانکی، بازارسرمایه و بخش عمومی 
به تغییر نظام حســابداری فعلی و مهاجرت به نظام مدرن، به روز 

و با کیفیت جهانی نیاز داریم.
در دوره ای که در بورس حضور داشــتم، بخــش زیادی از وقتم 
صرف آماده ســازی شــرکتهای دولتی بــرای پذیــرش در بورس 
شــد و اتفاقــًا عمده تمرکز، بر گزارشــهای مالی این شــرکتها بود. 
تصــور فرمایید که یک شــرکت را به دلیل نبــود انعکاس تعهدهای 
بازنشســتگی در صورتهــای مالی،  و شــرکت دیگــری را به دلیل 
نبود انعکاس مناســب داراییهای نامشــهود مرتبط با نرم افزارها در 
صورتهای مالی، در بورس نپذیرفتیم؛ با وجود اینکه حسابرس هم 
برای این دو نقیصه بزرگ اظهارنظری نکرده بود، چون اســتاندارد 
حسابداری خاصی وجود نداشت. بانکهای ملت، تجارت و صادرات 
برای ورود به بورس، مدتهــای طوالنی را برای اندازه گیری و ثبت 
تعهدها، بازنشستگی کارکنان، اصالح نظام ذخیره گیری تسهیالت، 
اصالح نظام دارایی ثابت و محاسبه استهالک و نیز شناسایی درامد 
صرف کردند. در مورد شرکتهای دیگر هم نمونه های فراوانی وجود 

دارد که خارج از حوصله این گفتگو است.

با استفاده از فناوری، ممکن است ویژگیهای کیفی اطالعات 
را به میزان زیادی ارتقا داد؛ البته به کارگیری فناوری هزینه 
دارد و باید توجیه داشــته باشد. آیا اقتصاد و بازار سرمایه 
ما به اطالعات بــا کیفیت باالتر )به موقع تــر، مربوط تر و 

دقیق تر(، نیاز دارد؟ و آیا حاضر است بهای آن را بپردازد؟

دکتر رحمانی
استفاده از فناوری در گزارشگری مالی طی دو دهه اخیر توسعه 
چشمگیری داشته اســت، اما هنوز تا جایگاه مطلوب فاصله 
زیادی دارد. بازار سرمایه در این خصوص سرمایه گذاریهای 
درخــور توجهی انجام داده اســت که نمــود آن را در کدال و 
ایکس بی آرال (XBRL) می توان دید. ناشــران بورســی 
نیز ســرمایه گذاریهای زیادی کرده  و فناوریهای پیشرفته ای 

همچون اس ا ی پی3 (SAP) را به خدمت گرفته اند.

استفاده از فناوری ایکس بی آرال برای توسعه گزارشگری 
مالی الکترونیک، چندین ســال اســت که در کشورهای 
جهان رونق پیدا کرده اســت. آیا زمینه و شــرایط برای 

توسعه آن در ایران نیز وجود دارد؟

دکتر رحمانی
به نظرم در حــوزه ایکس بی آرال توفیــق درخور توجهی 
نداشتیم. سازمان بورس و اوراق بهادار بودجه ای را به این 
مهم اختصــاص داد. حتی ما به عنوان بخش خصوصی، 
شــرکت پارس ایکس بی آرال را ثبت و محصوالت خوبی 
را فراهم نموده و شرکای هندی مناسبی را پیدا کردیم. با 
هافمن که مبدع ایکس بی آرال است، برای بخش تحقیق 

ایکس بی آرال

در همه جا کاربرد دارد

در بسیاری از کشورها

بانک مرکزی 

شروع کننده بوده است و 

در تعدادی دیگر

بازار سرمایه
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و توسعه توافق کردیم. البته ایده های هافمن که در مورد 
نسل جدیدی از گزارشگری مالی الکترونیک است، هنوز 
عملیاتی نشــده اســت؛ اما تقاضا از سمت شرکتها وجود 
ندارد. به نظر می رســد که توســعه ایکس بی آرال نیازمند 
حمایت قانونی اســت که البتــه در امریکا هم کمیسیون 
بــورس و اوراق بهادار (SEC)، شــرکتها را ملزم به 

به کارگیری ایکس بی آرال کرد.

توســعه فناوری ایکس بی آرال در ایــران چه مقدمات و 
الزامهایی دارد؟ آیا به ســرمایه گذاری سنگین نیاز دارد؟ 
معرفی، آموزش و اســتقرار آن چگونه و به وســیله چه 

کسانی باید انجام شود؟ 

دکتر رحمانی
این پرسش پیچیده اســت. ایکس بی آرال در همه جا کاربرد 
دارد. در بســیاری از کشورها، بانک مرکزی شروع کننده بوده 
است و در تعدادی دیگر بازار سرمایه. در تعدادی، دولت برای 
گزارشــگری بخش عمومی و نیز بحث مالیات از این فناوری 
استفاده کرده است. مقیاس کوچک بازار ایران در حال حاضر 
توجیه کننده سرمایه گذاری سنگین نیست و شاید بهتر باشد با 

شریک خارجی صاحب فناوری این کار را پیش برد.

به نظــر می رســد پیچیده تریــن بخش فنــی فناوری 
ایکس بی آرال، ساخت دانشــنامه است. آیا دانش فنی 
الزم برای ساخت دانشنامه در ایران وجود دارد؟ مراجع 
نظارتی که می خواهند از واحدهای گزارشــگر، اطالعات 
دریافــت کنند، چگونه ممکن اســت بــرای چارچوب 

گزارشگری مورد نظر خود، دانشنامه ایجاد کنند؟

دکتر رحمانی
به نظــرم این دانش فنی وجود دارد. ما به یک عزم ملی و اراده 

سیاسی نیاز داریم که در حال حاضر وجود ندارد.

بانکها، بیمه ها و واحدهای بزرگ، ملزم به تهیه صورتهای 
مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
شده اند. فناوری ایکس بی آرال چه کمکی ممکن است به 

این برنامه بکند؟

دکتر رحمانی
اگــر اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی در تهیه 
صورتهای مالی به کار گرفته شــود، دانشنامه ایکس بی آرال نیز 
ممکن اســت کمک کند که شــرکتهای ایرانی به آسانی بتوانند 
از ایکس بی آرال اســتفاده کنند و ایــن دو پروژه به موازات هم 

پیش رود.

رســم اســت که برای مشــارکت در تجربــه جهانی و 
توسعه اســتانداردهای ایکس بی آرال، کشورها اقدام به 
تشکیل حوزه ایکس بی آرال و عضویت در ایکس بی آرال 
بین المللــی می کنند. آیا در ایران اقدامی برای تشــکیل 
ســازمانی که متولی اســتاندارد ایکس بی آرال باشــد، 

صورت گرفته است؟ 

دکتر رحمانی
تا جایی که اطالع دارم اقدامهایی انجام شده است، اما به دلیل 

تحریمها توفیقی حاصل نشده است.

امیدوارم به کمک شــما و صاحب نظران ایرانی، فناوری 
گزارشگری مالی الکترونیک توســعه پیدا کند و اقتصاد 
ایران از مزایای آن بهره مند شــود. از مشارکت شما در 

این گفتگو سپاسگزاریم.

پانوشتها:
1- Chartist 
کســی که برای پیش بینی نوســان قیمت ســهام از نگاره های گوناگون اســتفاده 

می کند.
2- کســانی که اعتقاد دارند قیمت ســهام براســاس متغیرهای بنیادی کالن 
بین المللــی و ملی و نیز ویژگیهای بنیادی شــرکتها  کــه در صورتهای مالی 
منعکس اســت، تعیین می شــود. در حســابداری، پروفســور استفن پنمن 
تالشــهای زیادی برای ا لگوسازی تعیین ارزش شــرکت برمبنای اطالعات 
صورتهای مالی کرده اســت. وی مرکز تعالی در حســابداری و تحلیل اوراق 
بهادار را در دانشگاه کلمبیا ایجاد کرده است و پژوهشهای آنها نشان می دهد 
که چگونه از صورتهای مالی می توان برای ارزشگذاری، اندازه گیری ریسک 

و استخراج دیگر شاخصهای تصمیم گیری استفاده کرد.
3- اس ای پی(SAP) شرکت آلمانی پیشرو در حوزه فناوریهای اطالعات و 

به ویژه برنامه ریزی منابع بنگاه )ERP( است.


