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دعوت به همکاری:
در پــی انتشــار نشــریه انجمــن مدیــران مالــی حرفــه 
ای ایــران از اعضــای محتــرم انجمــن دعــوت بــه عمــل 
مــی آیــد بــا ارســال مطالــب و مقــاالت در زمینــه هــای 

حســابداری، مالــی و اقتصــادی مــا را یــاری دهنــد. 
عالقمنــدان مــی تواننــد مطالــب خــود را بــه روش 
هــای زیــر ارســال نماینــد تــا پــس از بررســی و تاییــد 
در نشــریه انجمــن مدیــران مالــی حرفــه ای ایــران بــا 

نــام تهیــه کننــده چــاپ گــردد:
Info@iacfmir :1. ارسال از طریق ایمیل

2. ارسال از طریق پیام رسان واتس آپ:  09391326172
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در اوایــل خــرداد امســال طــی جلســه ای کــه بــا دبیــر کل انجمــن مدیــران مالی 
حرفــه ای ایــران ســرکار خانــم دکتــر هادلونــد داشــتم ، ســردبیری فصلنامــه 
مدیــران مالــی پیشــنهاد شــد ، فصلنامــه ای کــه مجــوز آن در 1400/10/27 و بــا 
شــماره 91289 توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی صادر شــده بود ، پس 
از تجربــه هفــت ســاله بــا ســمت دبیــر و عضــو هیــات مدیــره انجمــن مدیــران 
مالــی اصفهــان قــرار بــر ایــن شــد اولیــن نشــریه غیربرخــط در فصــل بهــار 1401 
منتشــر شــود، بافاصلــه وارد مذاکــره بــا تیــم تحریریــه شــدیم و بــا تصویــب 
گراف محتوا و سیاســتگذاری در هیات مدیره انجمن شــروع کار فصلنامه با 

گروهــی دوستداشــتنی و مشــتاق کلیــد خــورد.
در فصلنامــه مدیــران مالــی قصــد داریــم بــا انتشــار مطالــب تخصصــی و 
حرفــه ای نقــش مدیــر مالــی و توانمنــدی هــای وی را بــه دور از زوایــد و ظواهــر 
شناســائی و معرفی کنیم و با معرفی اســتعدادهای پنهان و شــناخته نشــده 
حرفــه، قســمتی از مســولیت اجتماعــی خــود را ایفــاء نمائیــم. در مســیر پیش 
رو نیــاز بــه اعتمــاد و انتقــاد داریــم تــا در شــماره هــای آینــده بــه تکامــل برســیم، 
میــوه شــیرین انتقــاد دوســتان را شــکوفائی و ثمــره آن را تبدیــل مخالفــان بــه 
منتقــدان و منتقــدان بــه دوســتانی مــی دانیم تا بدین ســیاق حرکتــی نو ایجاد 
کــرده باشــیم. بهبــود تدریجــی و مســتمر بــا نگــرش انســجام حرفــه ای هدفــی 
است در مسیر موفقیتمان و در این مسیر دلخوش به حضور اندیشمندانی 
هســتیم کــه در حــوزه ســامت مالــی و اقتصــادی بــا حمایــت و پشــتیبانی و 
ارســال مقــاالت پــر مایــه همراهیمــان کننــد و موجبــات شــکوفائی نشــریه را 
فراهــم ســازند. نشــریه مدیــران مالــی بــا اســتقال کامــل مســیری متفــاوت از 
دیگــر نشــریه هــا طــی خواهــد کــرد ، معتقدیــم پرچمــداران اقتصــاد دیجیتــال 
مدیــران مالــی بــا کاربــری هوشــمندی و رمــز خاقیــت و نــوآوری خواهنــد بــود 
مدیرانــی کــه دســت در دســت ســایر مدیــران »برنامــه ســاختن را بــس کننــد و 
تصمیم ساختن را شروع کنند« .تیم نشریه با استقبال از نظرات مخاطبان 
خــود فــارغ از جهــت گیــری هــای جانبدارانــه و سیاســی ســعی در بــه چالــش 
کشــیدن نگــرش هــای حرفــه ای مالــی و اقتصــادی ، قوانیــن پیچیــده و بی اثر، 
سیاســت هــای مالــی و پولــی کوتــاه مــدت،  اهــداف و برنامــه هــای در تعــارض 
با یکدیگر و بی اساس و ... دارد و امیدواریم با نشر تفکر تحلیلی موجبات 

خلــق ســاختاری جدیــد در پدیــده هــای مالــی را فراهــم کنیــم .   
از اهــداف عمــده انتشــار نشــریه رعایــت اخــاق حرفــه ای ، نشــر تفکــرات 
حرفــه ای مدیــران مالــی ایــران و ایجــاد ارتبــاط مســتمر اعضــاء بــا یکدیگــر و 
بــا ســایر اعضــای انجمــن هــای دیگــر ، گســترش کمــی و کیفــی خدمــات حرفه 
ای مدیریت مالی کشــور، تاش و همکاری در تدوین اســتاندارد های حرفه 
ای مربــوط، ارتقــاء ســطح دانــش تخصصــی مدیــران مالــی ، نشــر نظــرات و 
آراء منتقــدان و فراهــم کــردن زمینــه هــای آشــنائی مدیــران ، محققــان و 

پژوهشــگران از آخریــن تحــوالت حرفــه مدیریــت مالــی اســت. 
الکــس آزبــورن شــصت ســال پیــش تکنیکــی ابــداع کــرد بــه نــام طوفــان فکــری 
یــا بــارش افــکار ، در ایــن روش اعضــای گــروه دربــاره مســئله فکــر و راه حــل های 
گوناگــون را بصــورت فــی البداهــه و شــفاهی بــدون هیچگونــه محدودیتــی 
مطرح می کنند ، شــورای سیاســتگذاری فصلنامه مدیران مالی با اســتقبال 
از تمــام ایــده هــا فــارغ از کیفیــت آن و تاکیــد بــر کمیــت ، قصــد دارد در زمینــه 
هــای بازاریابــی ، افزایــش کیفیــت خدمــات مالــی ، نقــش و تاثیــر واحــد مالــی 
در تعییــن خــط مشــی ســازمان، تشــخیص نیــروی مالــی ماهــر و متخصــص ، 
ایجــاد انگیــزه در نیروهــای آمــاده بــه کار و ... نقــش آفریــن و کارآفریــن باشــد 
و ایــن مهــم در ســایه حمایــت و اســتفاده صحیــح از منابــع در اختیــار محقــق 
خواهد شــد در مســیر پیش رو همراهمان باشــید تا گام هایمان را محکمتر 

برداریم.
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در بهمــن مــاه ســال 1399 پیــرو دعــوت جنــاب آقــای محمــد 
جــواد صفــار ســفالیی در مجمــع انجمــن مدیــران مالــی حرفــه 
ای ایــران كاندیــدای عضویــت در هیــات مدیــره و پــس از 
انتخابــات بــا اعتمــاد اعضــای انجمــن موفــق بــه ورود بــه جمــع 
مدیــران اجرایــی انجمــن شــدم . تجربــه كار در انجمــن هــا را از 
ســال 1394 بــا عضویــت در هیــأت موســس، هیــأت مدیــره و 
تصــدی ســمت هــای خزانــه دار و دبیــر انجمــن مدیــران مالــی 
اصفهان، داشــتم. با تكیه بر تجربیات فعالیت های صنفی و 
تشــکلی بــه ســمت دبیــر كل انجمــن بــا ارائــه برنامــه ای مــدون 

شــروع بــه فعالیــت نمــودم. 
در اوان کار آنچــه بیشــتر از هــر چیــزی ضــروری بــه نظــر مــی 
رسید، تدوین و تكمیل سوابق و مستندات فعالیت انجمن از 
ابتدای فعالیت )سال 1385( تا کنون بود. مستنداتی همچون 
صــورت هــای مالــی، اســناد حســابداری، ســوابق و مــدارك 
عضویــت اعضــا، بــه روز رســانی پوشــه اعضــا، ســامان دادن بــه 
زیــر ســاخت هــای انجمــن از جملــه ســایت، اصــالح ســاختار و 
سیســتم حســابداری و برنامــه ریــزی بــرای وصــول حق عضویت 
هــای معــوق در دســتور کار قــرار گرفــت .چنــد مــاه ابتدایــی 

فعالیــت بــه ســر و ســامان دادن زیــر ســاخت هــا گذشــت. 
بعــد از آن در راســتای تحقــق یكــی از اهــداف اصلــی انجمــن، 
یعنــی افزایــش دانــش و مهــارت و هــم چنیــن بــه روز رســانی 
دانــش اعضــا، بــا تکیــه بــر برگــزاری دوره های آموزشــی مســتمر 
و بــا كیفیــت گام بــر داشــته شــد ،شــریان هــای ورودی منابــع 
مالــی انجمــن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت که بر همین 
اســاس شــروع بــه مذاكــره نمــودن بــا مؤسســات مختلــف 
آموزشــی كــه تقاضــی همــكاری بــا انجمــن بــه عنــوان شــریک 
آموزشــی شــده بودند، شــدیم، بر اســاس مذاکرات انجام شــده 
بــه نظــر میرســید اقدامــات انجــام شــده همــراه بــا تغییــرات در 
انجمن اشــخاص ثالث را در همكاری مصمم تر كرده اســت.
پــس از بحــث و بررســی هــای انجــام شــده و بــا تصویــب هیــات 
مدیره موسســه آموزش عالی فناوران حكیم، بعنوان شــریک 

آموزشــی انجمن انتخاب شــد. 
یکی از دالئل انتخاب موسسه فن اوران حکیم همسو بودن 
اهــداف آموزشــی موسســه بــا اهــداف آموزشــی انجمــن بــود و از 
ابتدای خرداد 1400 تاكنون بیش از 30 دوره آموزشی مشترك 
ـــ ســاعت آمــوزش  كــه حــدوداً یکصــد و ســی و شــش هــزار نفــرـ 
برگــزار شــده اســت. دوره هایــی برگــزار شــده شــامل پــرورش 
و توانمندســازی مدیــران مالــی )MBA حســابداری(، مشــاور 
مالیاتــی، دكتــرای حرفــه ای حســابداری )DBA(، مســئولیت 
هــای كیفــری و حقوقــی مدیــران، دوره جامــع تأمیــن اجتماعی، 
ــوده اســت. اغلــب دوره  ــن اجتماعــی و… ب دوره بازرســی تأمی
هــا ،دوره هــای میــان مــدت بــوده و شــامل ســرفصل هــای 
متنوعــی از مباحــث روز و كاربــردی مــورد نیــاز مدیــران مالــی از 
جمله: استانداردهای حسابداری، قوانین مالیاتی، كار، تأمین 

یادداشت

کمبود مجالت 
حرفه ای، چالش 
حرفه حسابداری

یكی دیگر از چالش 
هایی كه در حرفه 
حسابداری با آن 
مواجه هستیم 
كمبود مجالت 
حرفه ای است. 

پروانه انتشار نشریه 
از »معاونت امور 

مطبوعاتی و اطالع 
رسانی« وزارت 

فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با عنوان 
»فصلنامه مدیران 
مالی« دریافت شد.

فاطمه هادلوند
مدیر مسئول

افزایش دانش و 
مهارت و هم چنین 
به روز رسانی دانش 

اعضا

تدوین و تكمیل 
سوابق و مستندات 
فعالیت انجمن از 

ابتدای فعالیت )سال 
1385( تاکنون

تدوین سرفصل  ها، 
هماهنگی و دعوت 
از استادان برجسته 
حرفه برای حضور و 

تدریس

تدوین وتصویب 
آیین نامه  »تشكیل 

كمیته های 
تخصصی« 

انعقاد تفاهم نامه 
همكاری مابین 

انجمن مدیران مالی 
حرفه ای ایران و 

انجمن حسابداران 
خبره ایران

برشی از مطلب



آیین نامه »تشكیل 
كمیته های 

تخصصی« تدوین 
و در هیأت مدیره 
انجمن به تصویب 
رسید و در حال 

حاضر كمیته های 
تخصصی به شرح 

آنچه در سایت 
انجمن قابل رویت 

است، تشكیل 
شده است.

اجتماعــی، تجــارت، دادرســی مالیاتــی، الیحه نویســی مالیاتی، 
مدیریت استراتژیك، حسابداری مدیریت، مدیریت سرمایه 
گــذاری، مــروری بــر حسابرســی صــورت هــای مالــی، نحوه تهیه 
و تنظیــم صــورت هــای مالــی، تجزیــه و تحیلیــل صــورت هــای 
مالــی، اكســل ویــژه مدیــران مالــی، مهــارت هــای نــرم ویــژه 
مدیــران مالــی، سرپرســتی حرفــه ای در امــور مالــی، مدیریــت 

منابــع انســانی و… بــوده اســت. 
تدوین سرفصل  ها، هماهنگی و دعوت از استادان برجسته 
حرفــه بــرای حضــور و تدریــس در ایــن دوره هــا، تهیــه جــدول 
آموزشی و زمان برگزاری تماماً در انجمن مدیران مالی حرفه 
ــران انجــام شــده و مباحــث اجرایــی  از جملــه جــذب و  ای ای
ثبــت نــام متقاضیــان و برگــزاری آنالیــن دوره بــا مشــارکت 

موسســه فنــاوران حكیــم انجــام شــده اســت. 
بعد از شــكل گیری ســاختار آموزشــی انجمن، گام دوم شــكل 
گیــری كمیتــه هــای تخصصــی بــود. آییــن نامــه »تشــكیل 
كمیتــه هــای تخصصــی« تدویــن و در هیــأت مدیــره انجمــن 
بــه تصویــب رســید و در حــال حاضــر كمیتــه هــای تخصصــی 
به شــرح آنچه در ســایت انجمن قابل رویت اســت، تشــكیل 
شــده اســت، کــه امیدواریــم بــا ایجــاد انگیــزه و همــكاری و 
فعالیت بیشــتر اعضای كمیته ها روبرو شــویم تا در این گام 

نیــز موفقیــت هــای سرشــاری کســب کنیــم. 
از ســویی دیگر همواره یكی از دغدغه های موجود كه بعضاً 
مــورد تقاضــا از ســوی اعضــا نیــز واقع میشــد، برگــزاری دوره ها 
و عناویــن حرفــه ای بیــن المللــی بــوده اســت. در ایــران بــه ویژه 
در دو دهــه اخیــر تــب تنــد تحصیالت دانشــگاهی و آكادمیك 
و گرایــش دانشــجویان بــه گذرانــدن تحصیــالت تكمیلــی و 
دریافــت مــدارك كارشناســی و كارشناســی ارشــد و دكتــری 
شدت گرفته و این موضوع موجب کاهش کیفیت و فقدان 
نیــروی كارآمــد و کاربلــد در حرفــه حســابداری شــده اســت. بــه 
نحــوی كــه ایــن کمبــود و نقصــان در جلســات مختلفــی كــه 
بــه واســطه حضــور در اتــاق بازرگانــی اصفهــان داشــته ام بیــان 
شــده، تا جائیکه یکی از دغدغه های  مدیران عامل و ارشــد 
ســازمان ها جذب کارشــناس حســابداری، رئیس حسابداری، 
مدیــر مالــی و ســایر کارکنــان ســطوح امــور مالــی کــه دارای 

خصوصیــات نــه چنــدان ویــژه ای هــم باشــند بــوده اســت. 
تقاضــا و مطالعــه رفــع مــدرک گرائی دركشــورهای پیشــرو برای 
دانشــجویان همچنین مشــورت با بزرگان حرفه، انجمن را بر 
آن داشــت كــه آییــن نامــه »چگونگــی احراز شــرایط مدیر مالی 

خبــره« را تدویــن و در هیــأت مدیــره انجمــن مصــوب نماید. 
پــس از تدویــن آییــن نامــه فــوق در یــك رویــداد كــم نظیــر در 
ــار در تاریــخ حرفــه حســابداری  ــرای اولیــن ب ســال 1400، كــه ب
میــان دو انجمــن حرفــه ای اتفــاق مــی افتــاد، انعقــاد تفاهــم 
نامــه همــكاری مابیــن انجمــن مدیــران مالی حرفــه ای ایــران و 
انجمن حســابداران خبره ایران برای برگزاری دوره مدیر مالی 

خبــره )CFO( و اعطــای ایــن مــدرک حرفــه ای بــه مناســبت روز 
حســابدار بــود. 

دوره اول مدیــر مالــی خبــره بــا اســتقبال بــی نظیــر اعضــا برگزار 
و تــا پایــان مهــر مــاه ســال جــاری بــه اتمام می رســد، همچنین 
دوره دوم نیــز در حــال ثبــت نــام اســت کــه از شــهریور مــاه 
 شــروع خواهــد شــد و دوره ســوم نیــز در بهمــن مــاه برگــزار 

می شود.
 اقدامــات صــورت پذیرفتــه در انجمــن طــی یكســال و شــش 
مــاه گذشــته متمركــز بــر شناســایی انجمــن توســط اركان 
جامعــه حرفــه ای، راه انــدازی زیــر ســاختهای انجمــن، بــه روز 
رســانی اطالعــات اعضــا، راه انــدازی ســایت، برگــزاری جلســات 
گفتگــو زنــده از طریــق صفحــه اینســتاگرام انجمــن، برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی و شــركت در رویــداد هــای حرفــه بــوده 
اســت، هــر چنــد كــه بــا یــك انجمــن مطلــوب بســیار فاصلــه 
داریــم، امــا تــالش هــای صــورت پذیرفتــه جهــت تحقــق آنچــه 
امروز شاهد آن هستیم توسط اركان اجرایی انجمن و هیأت 

مدیــره بســیار قابــل تامــل اســت.
یكــی دیگــر از چالــش هایــی كــه در حرفــه حســابداری بــا آن 
مواجــه هســتیم كمبــود مجــالت حرفــه ای اســت. در همیــن 
مجــوز  صــدور  درخواســت  ســال 1400  مــاه  مهــر  از  راســتا 
نشــریه بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ارســال شــد كــه 
خوشــبختانه بعــد از پیگیــری و مراجعــات حضــوری و تلفنــی 
ســرانجام پروانــه انتشــار نشــریه از »معاونــت امــور مطبوعاتــی 
و اطــالع رســانی« وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا عنــوان 
»فصلنامــه مدیــران مالــی« دریافــت شــد. در ایــن شــماره كــه 
تحــت عنــوان »پیــش شــماره« رونمایــی مــی شــود، بــه دنبــال 
ارائــه ســاختار اولیــه فصلنامه، گراف محتوایی و معرفــی اركان 
شــامل: شــورای سیاســت گــذاری، مدیــر مســئول، ســردبیر ، 
هیأت تحریریه و تشــکیل اتاق های فکر فصلنامه هســتیم. 
رویكــرد كلــی و سیاســت فصلنامــه »مدیــران مالــی« انتشــار 
مباحــث كاربــردی و بــه روز حرفــه و دغدغــه های مدیران مالی 
اســت و هیــات مدیــره انجمــن بــه هیــچ قصــد تبدیــل نشــریه 
بــه پایــگاه انتشــار مقــاالت دانشــگاهی را نــدارد تــا ایــن رویكــرد 
انجمــن را در مســیر تحقــق اهــداف اصلــی و جایــگاه واقعــی 
قــرار دهــد. از ســویی دیگــر شــورای سیاســت گــذاری بــه دنبــال 
محوریــت قــرار دادن موضوعــی خــاص و بــه روز در هــر فصــل 
اســت تــا بــا اولویــت قــرار دادن محتــوا بــر شــکل، از پراكندگــی 
گویــی جلوگیــری نمــوده و بــه صــورت هدفمنــد آرشــیوی غنــی 

در اختیــار عالقمنــدان تدویــن نمایــد . 
از كلیــه اهالــی حرفــه و صاحبــان قلــم دعــوت مــی شــود تــا در 
بهبــود هــر چــه بیشــتر محتــوا مــا را یاری نماینــد. تیم تحریریه 
اعتقــاد دارد امــالی نانوشــته غلــط نــدارد، بــر همیــن اســاس 

منتظــر انتقــادات ســازنده خواننــدگان نشــریه هســتیم. 
مرداد 1٤01

همتم بدرقه راه كن ای طائر قدس
كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم 
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ســازمان یــک تشــکیالت جــان دار اســت 
کــه اکســیژن آنــرا نیــروی انســانی شــاغل 
تامیــن مــی کنــد. بــدون نیــروی انســانی 
امــکان تــداوم فعالیــت ســازمان حتــی در 
عصــر هــوش مصنوعــی غیرممکــن اســت 
زیرا هوش مصنوعی تعداد کارکان را کمتر 
و فرآیند کاررا تسریع می بخشد ولی قادر 
بــه حــذف نیــروی انســانی نیســت چــون 
خودهوش مصنوعی مولود انســان است. 
بررســی نظریــه هــای متــداول تشــکیالت و 
ســازماندهی نشــان داده کــه  مدیــر مالــی  
یکــی از ارکان اصلــی ســازمان »بــا هرشــکل 
ــوده کــه  ــی و رســمی و غیررســمی« ب قانون
در کنــار ســایر مدیــران راهبــری ســازمان را 
بــر عهــده دارنــد. منابــع مالــی نقــش خــون 
را در رگ هــای ســازمان ایفــا مــی کننــد و 
از انجــا کــه تامیــن و هدایــت منابــع مالــی 
در حــوزه کاری مدیریــت مالــی قــراردارد 
حرکــت  کــه   اســت  مالــی  مدیــر  ایــن 
اهــداف فعلــی و  بــه ســمت  را  ســازمان 
آتــی  راهبــری می کنــد. زیــرا وی  ضمــن 
نظــارت بــر درآمدهــا و هزینه  هــای شــرکت، 
ــی ســازمان اعــم از وجــوه نقــد،  ــع مال مناب
دارایی  هــای ســرمایه  ای، اوراق بهــادار و… را 
در جهــت اهــداف ســازمان بــه صــورت کارا 
و اثربخــش هدایــت و باعــث گــردش خــون 
در مــوی رگ هــا و عصــب هــای ســازمان 
بــه منظــور تنفــس بــرای تــداوم فعالیــت 
مــی باشــد.این مدیریــت مالــی اســت کــه 
بــا اســتفاده بهینــه از  دارایی    هــای ثابــت، 
سرمایه  ای و جاری، تصمیماتی را در حوزه 
تامیــن وجــوه، اخــذ وام یــا ســرمایه گذاری 
اتخاذ  که این تصمیمات در رشد، رقابت 
و حتی بقای سازمان نقشی کلیدی را ایفا 
می کنــد. لــذا همــه ســازمان  ها در انتخــاب 
و گزینــش  فــرد مناســب بــرای ایــن ایفــای 

نقش مدیر مالی در 
عصرامپراطوری  سرمایه و ظهورشرکت های فرامرزی 

گفت و گو
Conversation

زیــادی  بســیار  حساســیت  نقــش،  ایــن 
بــه خــرج داده و بــه دنبــال افــراد مســتعد 
و بــا ســابقه می  گردنــد. رشــته مدیریــت 
پــرورش دهنــده مدیــر مالــی  کــه  مالــی 
اســت  بــرای کســانی  مناســب اســت کــه 
ضمــن عالقــه بــه کار بــا ریاضــی و آمــار در 
قالــب  اعــداد و ارقــام، بــه مفاهیــم مالــی، 
توجــه  نیــز  ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی 
خــاص داشــته باشــند. اگرچــه در همــه 
جای جهان پیشرفته »و حتی قبل انقالب 
در دانشــکده هــای حســابداری« دروســی 
ماننــد ریاضــی، آمــار و احتمــال، اقتصــاد 
خــرد و اقتصــاد کالن، حقــوق تجــارت و 
مدنــی، حقــوق مالیاتــی و اســتانداردهای 
مباحــث  از  حسابرســی  و  حســابداری 
اصلی این رشــته بشــمار میرود متاســفانه 
محتــوای دروس رشــته هــای زیرســاختی 
مدیریــت مالــی همچــون حســابداری بــا 
ایــن مباحــث همخوانــی و همســانی الزم را 
دارانیســتند زیــرا متاســفانه درحــال حاضــر  
رشــته مدیریــت مالــی در میــان رشــته  های 
اغلــب  لــذا  و  قرارگرفتــه  انســانی  علــوم 
کســانی کــه در رشــته قبــول مــی شــوند 
دارای زیرســاخت فکــری ریاضــی و آمــار 
نیســتند درحالــی کــه بســیاری از مباحث و 
عملکرد رشــته مدیریت مالی و همچنین 
حســابداری متضمــن  کاربــرد ریاضیــات  ، 
آمــار و احتمــال بــوده و بــدون ایــن ابزارهــا 
مدیــر مالــی قــادر بایفــای نقــش پیشــگفته 

قبلــی نیســت . 

عصــر  در  حســابداری  تعریــف  بــه  اگــر 
جهانــی شــدن بنگریــم کــه » حســابداری 
علــم مهندســی ســاخت و ســاز مالــی و 

حسابرســی علــم مهندســی نظــارت بــر ایــن 
ســاخت و ســاز مالــی اســت « بــا دقــت 
بنگریــم در مــی بابیــم کــه چــرا مدیــران 
مالــی فاقــد ویژگــی هــای مــورد نطــر بــازار 
مراکــز  مدتهاســت   البتــه   . کارهســتند 
آموزشــی جهــان و بالتبــع آن ایــران  بــرای 
طراحــی  بــه  ناچــار  خــالء  ایــن  پرکــردن 
رشــته مهندســی مالــی شــامل  مباحثــی 
ماننــد مدیریــت ســرمایه  گذاری ، ریســک، 
مدیریــت  و  دارایی  هــا  قیمت  گــذاری 
مفاهیــم  برکاربــرد  مبتنــی  کــه  پرتفــوی 
ریاضــی و آمــارو ریســک بــا هــدف ســاخت 
و ایجــاد ابزارهــای جدیــد مالــی شــده اند که 
عمال  در میان رشته  های فنی و مهندسی 
نیــز قــرار داده شــده اســت. اگرچــه عمــوم 
التحصیــالن  فــارغ  رشــته  دانشــجواین 
مــدت  امــا  هســتند  حســابداری  رشــته 
التحصیــالن رشــته هــای  فــارغ  هاســت 
فنــی و مهندســی هــم بــه رشــته مهندســی 
مالــی تمایــل نشــان مــی دهنــد. دروس 
عمومــی رشــته مدیریــت مالــی در حــال 
حاضــر عبارتنــد از  ریاضــی، آمــار و احتمــال،  
اقتصــاد خــرد،  اقتصــاد کالن ، حســابداری 
و حسابرســی و دروس تخصصــی آن نیــز 
شــامل اصــول مدیریــت مالــی، بازارهــا و 
ــی ریســک و  ــی، مبان ــی و مال نهادهــای پول
ســرمایه گذاری. شــاید بجرئت بتوان گفت  
مهمتریــن وظیفــه مدیــران مالــی تجزیــه 
و تحلیــل صــورت هــای مالــی اســت کــه 
انــان بایــد بــرای ایــن منظــور  تســلط باالیــی 
بــر کلیــه مفاهیــم مالــی و عناصــر تشــکیل 
دهنــده صــورت هــای مالــی را دارا باشــند 
کــه در ایــن رابطــه تحلیــل داده  هــای مالــی 
»Financial    Data Mining و تحلیــل 
اســت.  توجــه  شــایان  بــزرگ  داده  هــای 
بدیهــی اســت فارغ التحصیــالن ایــن رشــته 
بایددرنطــر داشــته باشــند که بــدون دانش 
کاربردی نمی توانند   به عنوان مدیر مالی 
در یــک شــرکت مشــغول بــه کار شــوند، 
زیــرا دانــش و تحصیــالت تــا روزی کــه بــا 
مهــارت و کاربــرد ممــزوج نشــود نمــی توانــد 
نشــان دهنــده توانائــی شــخص بــرای احراز 
ســمت مدیرمالــی شــود. در همیــن رابطــه 
بــا توجــه بــه دوره هــای آموزشــی خــاص کــه 
چندســالی اســت در کشــور رواج گرفته که 
منجــر بــه اخــذ گواهینامه  هــای حرفــه  ای 
بازارســرمایه می شــود، افراد عالقمند  می 
درنهادهــای  باشــند   توانندانتظارداشــته 
بازارســرمایه نظیــر  شــرکت  های کارگــزاری، 
ســبدگردانی، تامیــن ســرمایه ، بانکهــا و 

غالمحسین دوانی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مدیران مالی
گفت و گو

اســت  حســابداری  مالــی   مدیــر 
چندمنظــوره،  هــای  مهــارت  دارای 
تیزهــوش و دارای ذهنیــت فعــال، 
تکنولــوژی  کاربــرد  قابلیــت  دارای 
بــرای تغییــرات حســابداری و مالــی 
در یــک بنــگاه اقتصــادی بــه منظــوره 
ایجــاد ارزش افــزوده بــرای بنــگاه . 
مدیــر مالــی .ذهنیــت فعــال یعنــی 
توانائــی ایجادشــده در مدیــر مالــی 
کــه منبعــث از کنجــکاوی ، قــدرت 
انطبــاق ، انعطفــاف پذیــری ، قابلیت 
روبروشــدن بــا مشــکالت جدیــد و 
نامتعارف و همچنین تصمیم گیری 
بــا چشــمان بــاز بجــای منتظــر تاییــد 

دیگــران بــودن.

بدون نیروی انسانی امکان تداوم 
فعالیت سازمان حتی در عصر هوش 
مصنوعی غیرممکن است زیرا هوش 

مصنوعی تعداد کارکان را کمتر و 
فرآیند کاررا تسریع می بخشد ولی 
قادر به حذف نیروی انسانی نیست 
چون خودهوش مصنوعی مولود 

انسان است

01

منابع مالی نقش خون را در رگ های 
سازمان ایفا می کنند و از انجا که 

تامین و هدایت منابع مالی در حوزه 
کاری مدیریت مالی قراردارد این 

مدیر مالی است که  حرکت سازمان 
را به سمت اهداف فعلی و آتی  

راهبری می کند

02

رشته مدیریت مالی که پرورش 
دهنده مدیر مالی است  برای کسانی  

مناسب است که ضمن عالقه به 
کار با ریاضی و آمار در قالب  اعداد 
و ارقام، به مفاهیم مالی، اقتصادی 
و سرمایه گذاری نیز توجه خاص 

داشته باشند

03
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برشی از مطلب

یک مدیر مالی 
عالوه بر آن که 

باید به فرایندهای 
دقیق مالی آشنا 

باشد، ناچاراست  
دانش کافی نسبت 
به قوانین مالی – 
تجاری حاکم بر 

کسب وکاردر ایران 
را داراباشد تا بتواند 
آثار  استانداردهای 
حسابداری، قوانین 
کار، قوانین مالیات 

و… را بر تداوم 
فعالیت شرکت  
خودرا برآوردتا در 
زمان الزم قادر به 

اتخاذ تصمیم سازی 
و تصمیم گیری 

مناسب شود. این 
امر مستلزم کنترل 
زمان بحرانی در 

شرکت و مدیریت 
بحران بنفع شرکت 

است. در واقع 
مدیران مالی توانا 

تهدیدها را به 
فرصت و فرصت 
ها را به درآمدزائی 
بیشتر تبدیل می 

کنند

موسســات بیمــه ای و موسســات بــزرگ 
یــا شــرکت هــای مشــاوره  حسابرســی و 
ســرمایه گــداری و بســیاری شــرکت  های 

دیگــر شــاغل شــوند.
 از دیگــر مــوارد حائــز اهمیــت اینکــه ایــن 
گونــه فــارغ التحصیــالن بایــد عــالوه بــر  
آشــنایی بــا مهارت هــای تخصصــی بایــد 
دارای ســایر  مهارت هــای فــردی باشــند 
هــای  وویژگــی  فــردی  مهارت هــای  زیــرا 
شــخصیتی اســت کــه  یــک شــخص را از 
ســایرین متمایزنمــوده  و ســبب موفقیــت 
شــغلی  موقعیت هــای  و  زمینه هــا  در  او 
ــی» موســوم  ــن مهارت های می شــوند. چنی
تعامــل  نــرم«  ســبب  بــه مهــارت هــای 
بهتــر فــرد در ســازمان و محیط هــای کاری 
خواهــد شــد. بررســی تجــارب منعکــس 
شــده در بــازار کار ایــران  مویــد آن اســت 
کــه کســانی کــه در ایــن حــوزه توانســته انــد 
موفــق گردنــد کــه مهــارت هــا و  آمــوزش 
هــای خاصــی را طــی کننــد کــه مهمتریــن 

ــداز: انهــا عبارتن
1. مــدارک و گواهینامه  هــای حرفــه  ای بــازار 
گــری،  تحلیــل  اصــول،  شــامل  ســرمایه 
معامله گری، کارشــناس عرضه و پذیرش، 
مدیریــت نهادهــای بــازار، مدیریــت ســبد و 

ارزشــیابی اوراق
2. تجزیــه و تحلیــل صــورت هــای مالــی و 

کاربــرد مهارتــی اکســل شــیت
3. تسلط بزبان انگلییسی 

4. تســلط به اســتانداردهای حســابداری و 
اســتانداردهای بیــن المللی گزارشــگری

5. تحلیـــــل و قیمــــت گـــــذاری ابزارهــــای 
ــار( ــی و اختیــ ــه )آتــ مشتقــ

 BI 6. مفاهیم و ابزارهای هوش تجاری یا
7. معامالت الگوریتمی

8. مدل سازی مالی و اقتصادی
9. هــوش مصنوعــی، یادگیــری ماشــین و 

طبقه بنــدی داده
در واقــع بــا اوصــاف پیشــگفته یــک مدیــر 
مالــی عــالوه بــر آن کــه بایــد بــه فرایندهــای 
دقیق مالی آشنا باشد، ناچاراست  دانش 
کافــی نســبت بــه قوانیــن مالــی – تجــاری 
حاکــم بــر کســب وکاردر ایــران را داراباشــد 
تــا بتوانــد آثــار  اســتانداردهای حســابداری، 
بــر  قوانیــن کار، قوانیــن مالیــات و … را 
تــداوم فعالیــت شــرکت  خــودرا برآوردتــا در 
زمــان الزم قــادر بــه اتخــاذ تصمیــم ســازی 
و تصمیــم گیــری مناســب شــود. ایــن امــر 
مســتلزم کنتــرل زمــان بحرانــی در شــرکت 
و مدیریــت بحــران بنفــع شــرکت اســت. 
در واقــع مدیــران مالــی توانــا تهدیدهــا را 
بــه فرصــت و فرصــت هــا را بــه درآمدزائــی 
بیشــتر تبدیــل مــی کننــد. الزمــه ایــن امــر 
روزآمــد شــدن دانــش و اطالعــات مدیــر 
بــه  ای  بازآمــوزی حرفــه  از طریــق  مالــی 
منظــور  تعییــن اهــداف بلند مــدت و کوتاه 
مــدت و برنامــه ریــزی عقالئــی و عملــی در 
ایــن راســتا مــی باشــد. بــدون شــک بــرای 
تحقــق ایــن موضــوع بســیج همــه ظرفیــت 
هــای موجودشــرکت بــا دارابــودن روابــط 
عمومــی بــاال متصمــن تعامــل بــا نیــروی 
انســانی و توجــه بــه شــخصیت و خواســته 
هــای آنــان امــکان پذیراســت. بــدون شــک 
تحقــق وظایــف مدیر مالی بــدون همکاری 
ســایر مدیــران امــکان پذیــر نبــوده و لــذا 
توانمنــدی مدیــر مالــی در برقــراری ایــن 

رابطــه همــکاری شــرط موفقیــت وی مــی 
کــه  اهمیــت  بــا  نــکات  از دیگــر  باشــد. 
مدیــران مالــی بایــد بداننــد ســطح آکگاهی 
انــان از تکنولــوزی هــای کاربــردی در حــوزه 
مدیریــت مالــی اســت کــه ایــن امــر بــه 
خصــوص پــس از شــیوع کرونــا و توســعه 
کسب و کارهای آنالین و دیجیتال شدت 
یافتــه اســت . مدیرمالــی بایــد به فنون نرم 
افزاری آشنا و متوجه ابعاد ریسک در این 
حــوزه نیــز باشــد تــا بتوانــد از متخصصــان 
تکنولــوژی اطالعــات و فــن آوری بهتریــن 
اســتفاده را درجهــات توســعه و گســترش 
شــرکت بکارببــرد. در پایــان توجــه مدیــران 
مالــی را بــه ایــن نکتــه جلــب کــی نمایــد کــه 
آن هــا  بایــد توجــه خاصــی بــه یادگیــری 
زبــان  و تســلط بــرآن نماینــد زیــرا در عصــر 
هــا  شــرکت  داری   ســرمایه  امپراطــوری 
ناچارنــد بــرای بقــای خــود حــوزه فعالیــت 
و عملیــات خــودرا بــرون مــرزی ســازند کــه 
ایــن حالــت اگاهــی از مقــررات بیــن  در 
المللــی و قانونگــذاری ســایر کشــورها نیــز 
شــرط اولیــه موفقیــت درآن بازارهــا  مــی 
عصــر  در  امــروزه  خوشــبختانه  باشــد. 
انفجــار اطالعــات عمــوم دانــش و اطالعات 
مــورد نیــاز کســب وکار در جهــان بــه زبــان 
انگلیســی در پایــگاه هــای کســب و کار 
بیــن المللــی بــه رایــگان وجــوددارد و صــرف 
تســلط بــه زبــان انکلیســی بهــره منــدی 
از آن را  میســر مــی ســازد. خالصــه کالم 
آن کــه دانــش ثــروت اســت، و ملزومــات  
دســت یابــی بــه ایــن ثــروت آمــوزش هــای 
کاربــردی که مهــارت هــای جندجــانبه را بــه 

همــــراه داشتــــه باشنـــد الزامــــی است.



انجمن مدیران مالی 
حــــــــرفـــــه ای ایـــــــران 

انجمــن مدیــران مالــی حرفــه ای ایــران در ســال ۱۳۸۵ بــه 
عنــوان یــک تشــکل حرفــه ای، صنفــی و غیرسیاســی توســط 

جمعــی از خبــرگان امــور مالــی تاســیس شــد.

حمایت و صیانت 
از حقوق صنفی

اعضا

اهداف 
انجمن 

برقراری ارتباط مستمر 
فنی و حرفه ای بین 
مدیران مالی کشور

گسترش کیفی و کمی 
خدمات حرفه ای 
مدیریت مالی کشور

تاش و همکاری 
درتدوین استانداردهای 

حرفه ای مربوط

به روز نمودن و ارتقای دانش 
تخصصی و حرفه ای اعضا از 

طریق آموزشهای تخصصی به آنان

تعامل با دیگر تشکلهای مرتبط 
داخلی و بین المللی و  در صورت 

لزوم عضویت در آنها

ایجاد سایت و انتشار 
نشریه جهت ارتباط با 

اعضا و اطاع رسانی

مشارکت با دستگاههای 
ذیربط درجهت تدوین 
قوانین و مقررات مربوط

برگزاری همایش،  سمینار،  میزگرد، 
دوره های آموزشی مورد نیاز و برنامه 
های مشابه در جهت اهداف انجمن

تاش و برنامه ریزی در 
جهت ایجاد تسهیات 

رفاهی

اینفوگرافیک
Infographic
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اعضــای  اصلــی  كــه دارای  
حــق رأی  بــوده و مكلــف بــه 
حــق عضــوی ت  پرداخــت 

مــی  باشــند.

اعضــای  افتخــاری  كــه دارای  
مطالعات و تحقیقات علمی  
ممتــاز بــوده و بــا پیشــنهاد 
هیــأت مدیره، توســط مجمع 
عمومی  انتخاب می  شــوند

اعضای  اصلی  

اعضای  افتخاری 

مدارک مورد نیاز

انواع اعضا 

شرایط و نحوه 
عضویت

هــر فــردی کــه دارای شــرایط 
بــه  می توانــد  باشــد  بــاال 
درآیــد. انجمــن  عضویــت 

داشــتن مــدرك تحصیلــی  حداقــل 
رشــته  در  )لیســانس(  كارشناســی 
حسابداری،  حسابرسی  و مدیریت یا 
مدرك تحصیلی  شناخته شده بین 

المللــی  بــا تأییــد مراجــع رســمی

داشــتن حداقــل پنــج ســال ســابقه 
مالــی  امــور  اداره  در  مدیریــت 
موسســات، شــرکتها و ســازمانهای 
دولتــی یــا خصوصــی بــا تأییــد حکــم 

کارگزینــی آنهــا

نداشــتن ســوء شهرت 
حرفــه ای  و اجتماعــی 

پرداخت حق عضویت پذیرفتن مفاد اساسنامه

عدم محرومیــت از 
حقــوق اجتماعی 

تکمیــــــــل فــــــــرم 
عضــــــویت

اسکن
شناسنامه

اسکن
کارت ملی

اسکن مدارک 
تحصیلی 

اسکـــــن 
ســـوابق بیمه

اسکن عکس 
۳×۴

مصاحبه 
حضوری 

گواهـــی ســوابق 
کاری یا آخـــــرین 
حکـــــم کارگزینـی 

س 
سان

ال ـ   لی
ه با

س ب
سان

)لی
ی و 

دار
ساب

ه ح
شت

در ر
ط(

رتب
ی م

ه ها
شت

ر

ل 
اقــــ

حد
کار 

قه 
ساب

(
ال(

ســــ
 ۵

ط 
ـرای

شـ
ــه 

ه ب
وجــ

)بات
ی 

زامــ
ا ال

رونــ
ع ک

ــیو
ش

ت(
ســ

نی

7

فصلنامه مدیران مالی / تابستان 1401/ شماره اول



8

فصلنامه مدیران مالی / تابستان 1401/ شماره اول

بخش قابل 
مالحظه ای از اعضا 
را حسابداران رسمی 
غیرشاغل تشکیل 

می دادند

اعضا

انجمن مدیران 
مالی حرفه ای ایران 

و سپس انجمن 
حسابرسان داخلی 

ایران ایجاد شد

انجمن ها

نیاز به تشکلی در 
خصوص طراحان 
و تدوین کنندگان 

سیستم های مالی، 
به دالیلی به بوته 

فراموشی سپرده شد

نیاز به تشکل

یادداشت
Note

امضاء و تائید 
مدیر مالی ذیل صورت های مالی 

مدیران مالی
یادداشت

محمدجواد صفار سفالئی 
رئیس هیات مدیره انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

حسابرســی )عمــده فعالیتــی کــه  اعضــای جامعــه حســابداران بــر آن متمرکــز انــد( حلقه نهایی چرخه 
گزارشگری مالی است و  کارایی و اثربخشی  آن منوط به توجه به زیرساخت ها و مراحل قبلی، به  

عنوان یکی از حلقه های بااهمیت پیشــین اســت.
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در  ماموریــت خویــش  اتمــام  در مقطــعَ  
جامعــه حســابداران رســمی ایــران )ســال 
1384( ایــن نکتــه روشــن را دریافتــم کــه 
حسابرســی )عمــده فعالیتــی کــه  اعضــای 
جامعــه حســابداران بــر آن متمرکــز انــد( 
حلقه نهایی چرخه گزارشــگری مالی اســت 
و  کارایی و اثربخشی  آن منوط به توجه به 
زیرســاخت هــا و مراحــل قبلــی، بــه  عنــوان 
یکــی از حلقــه هــای بااهمیــت پیشــین 

اســت.
از ســوی دیگــر بخــش قابــل مالحظــه ای 
از اعضــا را حســابداران رســمی غیرشــاغل 
تشــکیل مــی دادنــد کــه درگیــر و مشــغول 
فعالیــت هایــی در زمینــه هــای مدیریــت 
مالــی، حسابرســی داخلــی و نیــز طراحــان و 
تدویــن کنندگان سیســتم های مالــی بودند 
که اینک نیز کمابیش ادامه دارد. این گونه 
حســابداران )غیرشــاغل( مشــمول مقــررات 
جامعــه حســابداران رســمی ایــران، از جملــه 
آییــن رفتــار حرفــه ای بــوده انــد و در حــال 
حاضــر نیــز مشــمول ایــن ضوابــط و هرچنــد 

ضعیــف،  تحــت نظــارت آن قــرار دارنــد.

انجمــن مدیــران مالــی حرفــه ای ایــران و 
انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران و تدویــن 
بــا جامعــه  ضوابــط و مقــررات در رابطــه 

حسابداری و توجه به زیرساخت ها 
بــا ایــن مقدمــه مختصــر، ضــرورت تدویــن 
ضوابــط و مقرراتــی در مــورد ایــن حرفــه 
هــای بــا اهمیــت ، بــه شــدت احســاس مــی 
شــد؛ بنابرایــن شــکل-گیری ایــن تشــکل 
هــا دغدغــه ای جــدی محســوب مــی شــد. 
در پاســخ بــه ایــن نیــاز، انجمــن مدیــران 

مالــی حرفــه  ای ایــران و ســپس انجمــن 
حسابرســان داخلــی ایــران ایجــاد شــد، امــا 
نیــاز بــه تشــکلی در خصــوص طراحــان و 
تدویــن کننــدگان سیســتم هــای مالــی، بــه 
دالیلــی بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــد.

نهایتــا مجمــع  موســس انجمــن مدیــران 
مالــی حرفــه ای ایــران، توســط تنــی چنــد از 
دســت اندرکاران حرفه، مشــتمل بر ســرکار 
خانم عبادیان و آقایان اسعدی، اسماعیلی، 
بــه  اینجانــب،  و  فطانــت  راعــی  ایمانــی، 
عنــوان یــک تشــکل مــردم نهــاد، صنفــی و 
غیرسیاســی در ســال 1384 تشــکیل شــد و 
اساســنامه آن به تصویب رســید. متعاقب 
ایــن امــر، اولیــن مجمــع عمومــی انجمــن 
برگــزار و  اعضــای هیئــت مدیــره شــامل 
آقایان مرحوم اســتاد احمد زینی، اســعدی، 
شــوندی،.... و اینجانــب انتخــاب شــدند کــه 
عمــده فعالیــت آنــان ادامــه عضوگیــری و 
مقدمــات تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 
انجمــن بــود؛ کمیتــه هایــی چــون آزمــون 
و پذیــرش، آمــوزش، فنــی و اســتانداردها، 
قوانیــن و مقــررات، همایــش و ســمینارها 
و روابــط عمومــی، فعالیــت هــای خــود را 
آغــاز کردنــد. در ایــن بیــن، کمیتــه آزمــون و 
پذیــرش فعالیتــی مســتمر داشــته و کمیته 
آموزش نیز بیش از یکصد برنامه آموزشی 
کــه بــرای تمــام اعضــا رایــگان بــوده برگــزار 

کــرده  اســت.
رســالت اولیــه انجمــن بــر دو محــور اســتوار 
اســت نخســت تدویــن ضوابــط معین بــرای 
تصــدی مدیــران مالــی واحدهــای اقتصــادی 
اینکــه صــورت هــای مالــی  بــزرگ و دوم 
ــدگان واقعــی آن امضــا و  ــه کنن توســط تهی

تاییــد شــود.
رســالت اولیــه انجمــن بــر دو محــور اساســی 
اســتوار بــود؛ اول آنکــه ضوابطی معیــن برای 
تصــدی مدیــران مالــی واحدهــای اقتصــادی 
بــزرگ )اعــم از شــرکت هــای پذیرفتــه شــده 
در سازمان بورس و اوراق بهادار و واحدهای 
انتفاعــی و غیرانتفاعــی دولتــی و عمومــی( 
تدوین شــود و تنها مدیرانی به این ســمت 
منصوب شــوند که از حداقل شــرایط احراز 
تعیین شده برخوردار باشند. افزون بر این 
حضــور حداقــل یک نفر با صالحیت حرفه 
ای مدیریــت مالی)شــامل ســوابق شــغلی و 
تحصیلی( در هیئت مدیره چنین شــرکت 
هایــی از دهــه هــا پیــش مدنظــر بــوده کــه 
انجمــن نســبت بــه ایــن امــر نیز  تاکیــد ویژه 

ای داشــته  اســت. 
دوم آنکــه صــورت هــای مالــی توســط تهیــه 
کننــدگان واقعــی آن نیــز تاییــد و امضا شــود 
و صــورت هــای مالــی کــه بــه تاییــد و امضای 
مدیرمالــی نرســیده اســت، قابــل انتشــار 

نباشد. 
بــا وجــود آنکــه بــه ایــن دو موضــوع مهــم، 
اقــدام موثــری از ســوی  پاســخ صریــح و 
مســئوالن ذی ربــط بــه عمل نیامده اســت، 
امــا هــر دو تلویحــا در جریــان پذیرشــی 
عمومــی اســت. امیــد آنکــه بــه ویــژه تدویــن 
ضوابطــی بــرای تصــدی مدیریــت مالــی در 
ــا  ــرد ت ــرار گی کشــور، در مســیری درســت ق
امــکان دسترســی بــه صــورت هــای مالــی 
هرچــه مطلــوب تــر، به عنوان یکــی از اصلی 
تریــن ابزارهــای شــفافیت در ســطوح خــرد و 

کالن فراهــم شــود.
اینچنین باد و اینچنین تر باد.

حضور حداقل یک نفر 
با صالحیت حرفه ای 
مدیریت مالی)شامل 

سوابق شغلی و 
تحصیلی( در هیئت 
مدیره چنین شرکت 

هایی از دهه ها 
پیش مدنظر بوده که 
انجمن نسبت به این 

امر نیز  تاکید
ویژه ای داشته  است

برش از مطلب







12

فصلنامه مدیران مالی / تابستان 1401/ شماره اول

گفت و گو

اهمیـــت و ضــــرورت جــــایگاه مــــدارک 
حرفــه ای چــه در دنیــا و چــه ایــران بــه چــه 

صورت است؟
شــمس احمــدی: ســازمان ملــل طی گــزارش 
توســعه پایــدار کــه امســال منتشــر شــده 
اســت هفــت تــا هــدف را تعییــن کــرده اســت 
در  کــه  اســت  آمــوزش  آن  چهــارم  هــدف 
بخــش آمــوزش می گویــد؛ تمــام مــردم دنیــا 
آموزش هایــی را ببینــد کــه یکنواخــت باشــد 
یعنــی بــه یک شــکل مســاوی ایــن آموزش ها 
تقســیم شــود.  آنجــا کــه پــس از آموزش هــای 
دبســتان، راهنمایــی بــه دبیرســتان ورود پیــدا 
می کنــد آموزش هــا را دو قســمت می کنــد؛ 
آموزش هــای دانشــگاهی و فنــی حرفــه ای 
و خیلــی تاکیــد دارد کــه آموزش هــای فنــی 
حرفــه ای در تمــام زمینه هــا بــه اخــذ گواهــی 

حرفــه ای منجــر می شــود. 

آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای ضــرورت 
دنیای امروز ما اســت، البته این بدان معنا 
آمــوزش هــا جایگزیــن  ایــن  نیســت کــه 

آموزش های دانشگاهی شوند
اکنــون در دنیــا مرســوم اســت کــه در برخــی 
از کشــورها کانــادا، آمریــکا اگــر بخواهیــد مثال 
لوله کشــی ســاختمانی ایــراد داشــته باشــد از 
لوله کشــی حرفــه ای اســتفاده می کنیــد. در 
تمام حرفه ها دوره هایی را باید بگذارند حتی 
کســانی افــرادی کــه دارای مدارک کارشناســی 
ارشد و دکتری هستند دوره های را میگذراند 
کــه نزدیــک می شــوند بــه کارهــای فنــی و 

گفت و گو
Conversation

مدیران مالی
گفت و گو

منصور شمس احمدی
حسابدار  رسمی

منصور شمس احمدی:

لزوم آموزش های حرفه ای 
در مباحث حسابداری و حسابرسی ایران

تمام مردم دنیا آموزش هایی را 
ببیند که یکنواخت باشد یعنی به 
یک شکل مساوی این آموزش ها 

تقسیم شود

01

البته این به این معنا نیست که آموزش 
حرفه ای جایگزین آموزش های 

دانشگاهی شود

02

فردی که از دانشگاه فارغ التحصیل 
می شود باید حتما زبان انگلیسی 
آن در حد نرمال و خوبی باشد تا 

بتوانند به پژوهش ها دسترسی الزم 
را داشته باشد

03

حرفــه ای کــه یکــی از ایــن دوره هــا در زمینــه 
کار مــا حســابداری و حسابرســی اســت کــه 
منجــر  بــه کســب مــدارک حرفــه ای می شــود 
 البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه آمــوزش 
حرفه ای جایگزین آموزش های دانشگاهی 

شود. 
مــوارد  بــر  عــالوه  دانشــجو  دانشــگاه،  در 
تخصصــی موضوعــات دیگــر اعــم کارهــای 
مشارکتی و کار در اجتماع را آموزش می بیند 
امــا کنــار ایــن مباحــث آمــوزش حرفــه ای هــم 
اســت زیرا آموزش های حرفه ای اســت که در 

عمــل کاربــرد دارد.
بــه نظــرم سیســتم آموزشــی مــا از دبســتان، 
اگــر  اشــکالی دارد  دبیرســتان و دانشــگاه 
مقاطع ابتدایی و دبیرستانی را کنار بگذاریم 
در دانشــگاه کار تحقیــق، تحلیــل و گروهــی 
انجام نمی دهیم این در خارج از کشور حتی 
در دبســتان ها مــورد توجــه قــرار دارد .یعنــی 
دانش آمــوز یــاد می گیــرد کــه چگونــه تحقیــق 
کند و چطور موضوعی را تحلیل و کار گروهی 
انجــام دهــد. ایــن مــوارد را در دانشــگاه کمتــر 
ــه  مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و عــادت ب
تحقیق، تحلیل و کارهای گروهی نداریم. اما 
ایــن مباحــث در آموزش هــای حرفه ای جبران 
می شــود و آن تئوری هــای تبدیــل بــه کارهــای 

عملــی می گــردد.

استانداردهای حسابرسی و حسابداری 
انگلیســی بعــد از دو ســال ورود بــه ایــران 
ترجمــه مــی شــوند بــرای اینکه باید بــه زبان 
در  حالیکــه  در  شــدند  ترجمــه  فارســی 
کشــورهای دیگــر از همــان منابع انگلیســی 
اســتفاده مــی شــوند و نیــازی بــه ترجمــه 

ندارند
مبحــث  مــا  مشــکالت  از  دیگــر  یکــی 
زبــان انگلیســی اســت در ایــن دوران بــرای 
حتمــا  دانش هــا  مجمــوع  بــه  دسترســی 
بایــد زبــان انگلیســی خوبــی داشــته باشــید. 
بــرای نمونــه اســتانداردهای حسابرســی ها و 
حســابداری های مــا بعــد از دو و ســه ســال بــا 
ورود بــه ایــران ترجمــه می شــود بــرای اینکــه 
بایــد بــه زبــان فارســی بازگردانــده شــود. فکــر 
می کنیــد هندی هــا یــا چینی هــا اســتانداردها 
را بــرای آمــوزش و یادگیــری بــه زبــان خودشــان 
ترجمه می کنند؟ خیر از منابع انگلیسی آن 
مجموع هــا و کتــب اســتفاده می کننــد. بــه 
نظــرم فــردی کــه از دانشــگاه فارغ التحصیــل 
می شود باید حتما زبان انگلیسی آن در حد 
نرمال و خوبی باشد تا بتوانند به پژوهش ها 

دسترســی الزم را داشــته باشــد.
خــال  آموزش هــای حرفــه ای  کــه  معتقــدم 

مــواردی کــه در آموزش هــای آکادمیــک و 
دانشــگاهی داریــم پــر می کنــد و عمــال مــا 
را مســلط و مســلح می کنــد کــه در محیــط 
کار و حرفــه ای و تخصصــی کــه مشــغول کار 
هســتیم بــا اســتفاده از آمــوزش هــای بهتــر و 
ــر کارهــای خــود را پیــش ببریــم و هــم  روان ت
باعــث انتفــاع شــویم برای مجموعه ای کــه در 
آن مشــغول بــه کار هســتیم و خودمــان هــم 
بــه عنــوان فــرد متخصــص بتوانیــم در مــورد 
مباحثــی کــه در ایــن حرفــه بــه وجــود می آیــد 

اظهارنظــر کنیــم.

یکــی از مــوارد کــه در ایران تعداد مدارک 
حرفــه ای محــدود بــوده حســابدار رســمی 
یــک جایــگاه خاص تــری دارد نســبت بــه 
و  کــه جامعــه  اهمیتــی  و  مــدارک  دیگــر 
حرفه ای حســابداری برای فردی که رســمی 
اســت قایــل مــی شــود شــاید بــرای دیگــر 
ــد  مــدارک حرفــه ای نداشــته باشــد چــه بای
کــرد کــه مابقــی مــدارک حرفــه ای هماننــد 
حسابدار رسمی جایگاه خودشان را کسب 

کند؟ 
مــا متاســفانه در دانشــگاه ها خــود در رشــته 
حســابداری، رشــته اصــول حســابداری را در 
مقطــع کارشناســی ارشــد انتخــاب می کنیــم 
در صورتــی کــه در دانشــگاه های دنیــا بهترین 
اســاتید را بــرای ایــن رشــته می گذارنــد. گاهــی 
از دانشــجویان می پرســیم کــه بدهــکار و 
بســتانکار را در دانشــگاه چگونــه تعریــف 
شــده اســت؟ هنــوز هــم دانشــجویان مطــرح 
می کننــد کــه حســابی کــه انتفــاء می گیــرد 
انتفــاء می دهــد  کــه  »بدهــکار«، حســابی 

»بســتانکار« اســت. 
در این شرایط از دانشجویان سوال می پرسم 
هنگامی که حساب هزینه بدهکار می شود 
چــه انتفــای می گیریــد و یــا درآمــدی کــه 
بســتانکار اســت چه انتفای را می دهد، خیر 
اصــال بــه ایــن صــورت نیســت. مطابــق بــا 
آموزش هــا مــا گفتیــم وقتــی اگر حســاب های 
دارایــی زیــاد شــد طــرف راســت و چنانچــه کــم 
بــود بایــد ســمت چــپ بنویســم. متاســفانه 
دانشجویان در دانشگاه واقعا آموزش خوبی 
نمی بیننــد و بــه طــور کل بــا اســتانداردها 
بیگانه هستند یعنی استاندارها  در دانشگاه 
تدریــس نمی شــود. ایــن خالهــا وجــود دارد. 
وقتــی فــردی لیســانس حســابداری گرفــت و 
بــرای کاری بــه شــرکتی مراجعــه کــرد از تلفیق 
ســوال نمی کننــد ســواالتی در مــورد ارزش 
افــزوده، هزینــه حقــوق چیســت. ایــن افــراد 
اصال تاکنون ســند حســابداری ندیده اســت. 
ترازنامــه را از نزدیــک مشــاهده نکــرده اســت.

کار گروهــی در سیســتم آموزشــی 
ایــران وجــود نــدارد امــا با بهره گیری 
از آمــوزش هــای حرفــه ای و تبدیل 
تئــــوری بـــه کارهـــای عملـــی ایــن 

مشــکل حــل خواهــد شــد.
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فقط تئوری را خوانده است. البته در مقاطع 
کارشناســی ارشــد و دکتری هم تئوری های را 
آمــوزش می دهنــد کــه مــا اصــل آن را آمــوزش 
ندیدیــم حــاال انتظــار از آموزش هــای عملــی 
است. بنابراین در این وضعیت آموزش های 

حرفــه ای ضــروری اســت.
در خصــوص آمــوزش حرفــه ای در دنیــا بایــد 
بگویم که شــرایط ما اندکی فرق می کند. در 
دیگر کشورها ابتدا حرفه ایجاد شده و اصال 
حســابداری و حسابرســی هــم نبــوده اســت 
ــا آموزشــهای الزم  افــرادی کــه ایــن حرفــه را ب
طــی می کنــد افــراد واجــد صالحیت هســتند 
کــه هــم در حسابرســی و هــم در حســابداری 
کار کننــد و آنقــدر جایــگاه خــودش را حفــظ و 
مطــرح کــرده تــا جایــی کــه دولــت هــا جایــگاه 
ایــن حرفه هــا را بــه رســمیت شــناخته اســت.

انجمــن جامعــه حســابداران رســمی بــه 
امــا اصــوال  ایجــاد شــده اســت  ضــرورت 
عضویــت در آن حســابدار را بــا تجربــه نمــی 
کنــد، در حالیکــه مــا در شــرکت هــا بــه 

مدیران مالی حرفه ای نیاز داریم 
ــه  مــا انجمــن جامعــه حســابداران رســمی ب
ضــرورت ایجــاد شــد بــا توجــه بــه فشــارهای 
بانــک جهانــی ایــن جامعــه را تشــکیل دادنــد. 
جامعــه حســابداران رســمی در واقــع جامعــه 
حسابرسان رسمی است. یعنی یک جامعه 
نظارتــی اســت و جامعــه حرفــه ای نیســت. 
مطابــق قانــون چــون نیــاز اســت بــه خدمــات 
بازرســی و حسابرســی بیشــتر شــناخته و 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. امــا واقعیــت 
ایــن اســت کــه مــا در شــرکتها، مدیــران مالــی 
حرفــه ای نیــاز داریــم. البتــه ایــن حســابدار یــا 
مدیریــت مالــی حرفــه ای می توانــد حســابدار 
رســمی هــم باشــد. کاری کــه طــی ســال های 
اخیــر وصــول شــده ایــن اســت کــه مــا مــدارک 
حرفــه ای را جــدی نگرفتیــم. انجمن حرفــه ای 
خبــره بــوده و عضویــت آن هــم بســیار آســوده 
بوده اما با عضویت در آن حســابدار باتجربه 

نمی شــوند.
اکنــون طــی چنــد ســال اقدامــی را شــروع 
کردیــم کــه مــدارک حرفــه ای بایــد بــه ایــن 
صــورت باشــد کــه افــراد باید مــدرک حرفه ای 
را بــا امتحانــات آن ســپری کننــد و بعــد هــم 
آموزش های مستمر و به روز داشته باشند. 
بنابرایــن خــود حرفــه وقتــی کامــال شــناخته 
شــود اگــر زمانــی یــک شــرکت مدیــر مالــی، 
درخواســت حســابدار یــا حســابرس داشــته 
باشــد ناخــودآگاه جایــگاه خــودش را پیــدا 
خواهــد کــرد. البتــه اندکــی ایــن مباحــث 
حاضــر  حــال  در  مــا  زیــرا  اســت  زمان بــر 
فارغ التحصیل هم در این زمینه ها نداریم. 
کــم کــم بایــد ایــن حرفــه را معرفــی کنیــم بــا 
بــورس رایزنــی شــود، البتــه تاکنــون ضمــن 
صحبت هایی با بورس اســتقبال هم شــده 
اســت امــا بــه مرحلــه اجــرا نرســیده شــاید به 
دلیل اینکه ما خیلی همبستگی نداشتیم 
و تعــداد فارغ التحصیــالن هــم در این زمینه 
کم اســت و به بورس اوراق هم گفته نشــده 
کــه بایــد بــه مجمــوع شــرکتهای خــود بگویــد 
همان طور که حسابرس معتمد دارید باید 
یــک حســابدار و یــک مدیــر مالــی مطمئــن 

هــم داشــته باشــید. 
ــر مالــی معتمــد مدیــری اســت کــه  آن مدی
یکــی از گواهی نامه هــای حرفــه ای را داشــته 
باشد، علت اینکه حرفه هم رشد نکرده به 
دو دلیل است. یکی اینکه نیاز نبوده است 
در جایــی که اقتصاد انحصــاری وجــود دارد و 
هرچه تولید کنید با هر قیمتی می فروشید 
و کســی هــم نمی توانــد به شــما بگوید چــرا؟ 
بحثهای حسابداری، مدیریت، قیمت تمام 
شــده، فرصــت از دســته رفتــه و انحرافــات 
خیلــی معنایــی نــدارد زیــرا نیــازی نیســت که 
قیمــت تمــام شــده و بحثهــای حســابداری 
مدیریتی مطرح نیست و هرچه مقدار هم 
وام بخواهیــد از بانک هــا بــا رانــت دریافــت 
و بــا رانــت هــم تولیــد می کنیــد و بــا رانــت 
هــم می فروشــید و ســود و زیــان هــم تهیــه 

می کنیــد نیمــی از آن رانــت و نیمــی دیگــر 
تــورم اســت بنابرایــن ایــن مــوارد نیــاز نبــوده 
اســت و مدیــران مالــی و روســای حســابداری 
بیشــتر درگیــر مالیــات، بیمــه و دیگــر مــوارد 
کــه  نداشــتند  فرصــت  و  وقــت  و  بودنــد 
کارهای حرفه ای آموزش ببینند. ما ســال ها 
حســابداری دوبل داشــتیم یعنی دو تا دفتر 
یکــی بــرای خودمــان و یکــی بــرای دارایــی کــه 
در ایران به این شــکل تعریف شــده اســت. 
اکنون هم سوبه شده یکی برای بیمه یکی 
هم برای بانک و حسابدار رسمی است. اما 
خوشــبختانه حلقــه در حــال تنگ تــر شــدن 
اســت. دیگــر خیلــی آن دو دفاتــر را نداریــم.

فــارغ التحصیالن حرفــه ای حســابداری 
بســیار کم هســتند و در حال حاضر حدود 
ــر مالــی خبــره داریــم و  ۵۰ حســابدار و مدی
ــرای  خیلــی کوچــک هســتیم در حالیکــه ب
گســترش بیشــتر نیــاز بــه توجــه جــدی تــر 

انجمن های مالی داریم 
را  ســازمانی  کــه  اســت  ســخت  بســیار 
قانــع کنیــم کــه مکلــف شــود کــه شــرکتها 
از مراجــع حرفــه ای انتخــاب کننــد. اوال مــا 
فارغ التحصیــالن حرفــه ای زیــاد نداریــم فقط 
چنــد نفــر حــدود 50 حســابداری و مدیــر مالی 
خبــره داریــم و خیلــی هنــوز کوچــک هســتیم 
بایــد ایــن حرفــه را انجمن هــای مالــی جدی تــر 
بگیرند، دوره هایی که می گذاریم دوره های با 
کیفیت همراه با آموزشــهای مســتمر داشته 
باشــیم. باالخــره خدمــات مــا آن نیــاز پیــدا 
می شــود و حســابدار خارجــی هــم مــی آیــد 
و بــا آنهــا بایــد زبــان مشــترک داشــته باشــیم. 
یعنــی مدیــر مالــی مــا هــم بــا آن فــرد خارجــی 
زبان مشترک و هم با سیستم و بدنه دولت 
هماهنــگ باشــد وقتــی پشــت میــز روبــه رو 
هــم می نشــیند اطالعــات کافــی و وســیع 
داشــته باشــند. و تمــام اینهــا بــا  آموزش هــا و 
کالس هــای الزم و بروزرســانی اطالعــات قابل 

اجــرا اســت.

واقعیت این است 
که ما در شرکتها، 

مدیران مالی 
حرفه ای نیاز داریم. 
البته این حسابدار 
یا مدیریت مالی 
حرفه ای می تواند 

حسابدار رسمی هم 
باشد. کاری که طی 

سال های اخیر وصول 
شده این است که 

ما مدارک حرفه ای را 
جدی نگرفتیم

برش از مطلب
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گفت و گو
Conversation

در رابطــه بــا بلــوغ ســازمانی زیاد شــنیده 
ایــم امــا دررابطــه بــا بلــوغ مالــی بــه صــورت 
انحصــاری بــه آن توجــه نشــده اســت، دلیل 
اینکــه شــرکت هــا بلــوغ مالــی در واحــد 
ســازمانی آنهــا ایجــاد نمــی شــود چیســت؟ 
بلــوغ مالــی و نبــود آن در ســازمان هــای 
ایرانــی را چگونــه تفســیر و تشــریح مــی 

کنید؟
در ســطح ســازمان مــا مــدل هــای بلــوغ 
داریــم و در ســطح واحــد هــا هــم در ایــن 
زمینــه کار شــده اســت بــه طــور مثــال دکتــر 
عــادل آذر بــه همــراه تیــم خــود یــک مــدل 
بلــوغ را بــرای بودجــه ریــزی عملیاتــی ارائــه 
کــرده انــد، در حــوزه منابــع انســانی انجمــن 
منابع انسانی یک مدل بلوغ در یک سال 
گذشــته  ســازمان امــور اســتخدامی مــدل 
بلــوغ بــرای منابع انســانی ارائه کرده اســت. 
ــن اســت کــه  ــوغ ای ــن کارکــرد مــدل بل اولی
یــک چهارچــوب ارزیابــی را فراهم می کند و 
در نهایت نقشه راهی را برای بهبود و ارتقا 

فراهــم مــی ســازد.
بنابرایــن بلــوغ مالــی ابزار ارتباطی اســت که 
بــا هیــات مدیــره و مدیرعامــل مطــرح کــرد 
کــه وضعیــت ســازمان بــه چه شــکل اســت 
و آیــا منابــع و اطالعــات کافــی واحــد مالــی 
بــرای رســیدن بــه مســئولیت ها اختصاص 

یافتــه اســت یــا خیــر
در ســال ۹۱ در یــک کنگــره مــدل بلــوغ 
حسابرســی  توانمنــدی  قابلیــت  مــدل  و 
داخلــی را مطــرح کردیــم، مدل بلوغ ســطح 
متفاوتــی دارد و هــر چــه ســطح باالتر باشــد 
را متحمــل  بیشــتری  بایــد هزینــه هــای 

شــویم.
یــک گردهمایــی در  بــار در  اولیــن  بــرای 

دانشــگاه کــه بــا دعــوت از حســابداران و 
ــر روی ارزیابــی و  حسابرســان انجــام شــد ب
اثربخشــی اســتانداردها تحقیقــی بــه عمــل 
آمد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 
در ایــران گزارشــگری برحســب قســمت هــا 
تهیــه نمــی شــود و واحــد مالــی نمــی توانــد 

گــزارش بخشــی تهیــه کنــد.
ایــن مســیله همــواره وجــود داشــته اســت 
بــه طــور مثــال در ســال ۸۰ کــه رعایــت 
صــورت هــای مالــی تلفیقــی الزامــی شــد 
ــی  ــی نمــی توانســت گــزارش مال واحــد مال
تلفیقی ارائه کند و موجی راه افتاد تا مانع 

اجرایــی شــدن اســتاندارد شــوند.
واحــد مالــی نــه منابــع مالــی در اختیــارش 
اســت و نــه آنچــه کــه در انتظــار داریــم را بــه 
خوبــی انجــام مــی دهــد، در دنیــا اســتاندارد 
هــای گزارشــگری مالــی و  IFRS  بــه عنــوان 
اســتاندارد معتبر و شــناخته شــده اســت و 
ویزگــی آن ایجــاد شــفافیت، پاســخگویی و 
بحــث تخصیــص منابــع اســت و مجموعــه 
اســتانداردها اگــر IFRS شــوند مــی توانیــم 
برحســب  کــه  باشــم  داشــته  اطمینــان 
اســتانداردهای بــه روز و کارآمــد عمــل مــی 

کنیم.
در ســازمان هــا مدیــران مالــی و حســابداران 
ابــن  باشــند و  بایــد پاسخگــــوی قوانیــن 
شایســته حرفــه حســابداری و حســـابرسی 
نیســت، مــا بایــد خودمــان را بــه جایــگاه 
بهتری ارتقا دهیم و یک مسئله مطرح در 
این حیطه مبحث منابع است در مطالعه 
ای کــه در دانشــگاه الزهــرا انجــام دادیــم ۵ 
ســطح بــرای واحــد مالی تعریف کــرده ایم و 
واحد مالی می تواند در این ۵  ســطح قرار 
بگیــرد و در نهایــت ویژگــی ایــن ۵ ســطح را 
استخراج و نقشه راهی را ترسیم کردیم تا 
بــه مدیــران مالــی کمــک کنــد و یــک مــدل 

اســتاندارد اســت.
این ۵ ســطح شــامل ســطح آغازین، ســطح 
زیرســاختی، ســطح یکپارچــه ،مدیریتــی، و 
ســطح حرفــه ای اســت و در نهایــت آمدیــم 

تعــدادی اجــزا و عناصــر را تعریــف کردیــم.
در  نقشــی  چــه  واحــد حســابداری  بــرای 
ســازمان دارد ، یــک مدیــر مالــی را چقــدر 
هیــات مدیــره جــدی مــی گیــرد و بحــث 
دیگــر گزارشــگری اســت و در نهایــت بحــث 
فرآیندهــای مالــی و اداری اســت و در کل 
ســازمان مــا مســئولیت داریــم، مــا نمــی 
توانیــم خریــد ســطح مــی کنیــم بــدون آنکــه 
از فرآینــد و سیســتم خریــد اطــالع داشــته 

باشــیم.
و مســئله دیگــر بحــث مــدل بلــوغ ایــن 
اســت کــه از چــه نــرم افــزاری و چگونــه 
اســتفاده کنیــم و بحــث بعــدی مدیریــت 
ریســک اســت کــه بــر اســاس آنهــا ســطح 
بنــدی کردیــم و در یــک ســاختار مبتــدی 
الزامــات  رعایــت  دنبــال  بــه  حســابداری 
ــی گزارشــگری بتوانیــم حداقــل هــا را  قانون

رعایــت کنیــم.
ایــن هــا مــواردی اســت کــه در مــدل بلــوغ 
پرداختــه شــده اســت. در ســطح دو بلــوغ 
نیازهــای  تامیــن  مالــی  مدیــران  نقــش 
اطالعاتی و ســرمایه گذاری اســت و بر روی 
گزارشــگری قابــل اتــکا هــم کار مــی کننــد و 
فرآیندهــای آن رســمی و مســتند اســت و 
ــی اســتفاده  ــی، اداری و بازرگان از پکیــج مال
می شــود. در مدیریت ریســک حســابداری 
مشــارکت دارد و بــر افزایــش صالحیــت 

کارکنــان هــم کار مــی کنــد. 
اطالعاتــی  نیازهــای  بحــث  ســطح ۳  در 
مدیریــت اســت، البتــه بــه نظــر مــی رســد 
بحــث برنامــه ریــزی و کنتــرل را بــا خوبــی 
اجــرا کــرده ایــم امــا در کمــال تاســف اینگونــه 
نیســت، آیــا واحــد مالــی در شــرکت بــزرگ 
توانســته است ســرمایه گذاری کافی در این 
ــوان واحــد  ــه عن حــوزه را انجــام دهــد و مــا ب
مالــی یــک برنامــه راهبــردی بــرای خودمــان 

نداریــم و یــا دچــار روزمرگــی شــده ایــم.
شــان مدیــر مالــی ایجــاب مــی کنــد کــه یــک 
برنامــه راهبــردی بــرای  واحــد مالــی داشــته 

باشــد و نقــش واحــد مالــی را جــا بیانــدازد.
در  ســطح ۳ شــرکت هــا و فرآیندهــا بایــد 
یکپارچــه و خــودکار باشــند و مدیریــت تیــم 
هــای عملیاتــی واحــد مالــی شــرکت داشــته 
باشــند  و معمــاری منابــع مالــی  داشــته 
باشــند و منابــع انســانی بــه خــود امــور مالــی 

برســد.
در سطح ۴ واحد مالی در تدوین استراتژی 
نقــش و مشــارکت دار  و بایــد مطالبــه کنــد 
اســتراتژیک  و  تفکــر جــدی  یــک  ایــن  و 
و سیســتمی مــی خواهــد بنابرایــن بایــد 
گزارشــگری تصمیــم ســاز باشــد، همراســتا 

کــردن فرآیندهــا بــا اســتراتژی هــا اســت.
مدیریــت مالــی  در ریســک مالــی ســک 
مشــارکت فعــال داشــته باشــد و آنهــا را 
پیگیــری کنــد و بــه دنبــال شــکوفایی منابــع 

انســانی باشــد.
امــا در ســطح ۵ مشــارکت موثــر در راهبــری 
ســازمان مهــم اســت و خــوب اســت کــه 

گفت و گو
Conversation

مدیران مالی
گفت و گو

علی رحمانی
کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیات علمی 

دانشگاه الزهرا

مدل بلوغ مالی در سازمان ها 
در دنیا استاندارد های گزارشگری 
مالی و  IFRS  به عنوان استاندارد 

معتبر و شناخته شده است و ویزگی 
آن ایجاد شفافیت، پاسخگویی و 

بحث تخصیص منابع است

01

 در سطح دو بلوغ نقش مدیران 
مالی تامین نیازهای اطالعاتی و 
سرمایه گذاری است و بر روی 

گزارشگری قابل اتکا هم کار می کنند 
و فرآیندهای آن رسمی و مستند 

است

02

بحث برنامه ریزی و کنترل را با خوبی 
اجرا کرده ایم اما در کمال تاسف 
اینگونه نیست، آیا واحد مالی در 

شرکت بزرگ توانسته است سرمایه 
گذاری کافی در این حوزه را انجام 

دهد

03
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در مدیریــت هــا در جریــان اطالعــات قــرار 
بگیریــم و خیلــی وقــت هــا مدیــران مالــی از 
خدمات شــرکت و جریان اتفاقات شــرکت 
نیســتند و در بخــش دولتــی مــدل بلــوغ 
مالــی یــک واحــد حسابرســی بــرای بخــش 
عمومی تدوین شــد. در مدل بلوغ آمریکا، 
انگلیــس، نیوزلنــد امنیــت اطالعــات خیلــی 
مهــم اســت و ارزیابــی آنهــا هم از نظر بحث 
حســابداری و هــم بحــث امنیــت خیلــی 
مهــم اســت کــه بــه نحــو مناســبی دیــده 

شــده اســت.

جایــگاه واحــد مالــی چیســت و چــه 
نیــروی انســانی دارد ؟ شــما نیــروی خــوب  
بــه  را در شــرکت هــا  آیــا شــما  و  داریــد 
رســمیت مــی شناســند و چقــدر مشــارکت 
در بحــث تیــم ســازی داریــد و آیــا اصــال 
حوصلــه ایــن کارهــا را داریــد و ایــن هــا را 

وظایف مدیر مالی می دانید یا خیر؟
بــرای مــدل بلــوغ واحــد مالــی بیشــتر بــه 
دنبــال ارزیابــی ایــن رابطــه هســتیم و بــه 
دنبال آن هســتیم  که ســازمان بورس یک 

مــدل بلــوغ بــه مــا ارائــه دهــد .

مســئله اصلــی مــا ایــن اســت کــه کار اصلی 
شــفاف  هــا  و حســابرس  مالــی  مدیــران 
ســازی اســت و کارکرد حســابداری در ســال 
هــای اخیــر تغییــر یافتــه اســت یــک زمانــی 
حســابداری ثبــت و گزارشــگری بــوده اســت 
امــا امــروز کار واحــد مالــی شــفاف ســازی و 

حکمرانــی اداره اســت.
حســابداری تکنولــوژی اداره شــرکت هــا و 
اداره کشــور اســت کــه فقــدان آن بــه کشــور 

خســارت وارد مــی کنــد.
بنابراین بیشــتر نگرش جدی به توانمندی 
حسابداران دارد و این رشته نقش خوبی و 
مسئله دیگر تعامل واحد مالی به صورت 
حسابرســی  اهمیــت  و  مســتقل  واحــد 
مســتقل را نبایــد کــم کنیــم  و ار آن طــرف 
ــرای ارتقــا در رشــته  حســابرس مســتقل  ب
نیــاز بــه تعامــل واحــد مالــی و حســابرس هــا 
دارد و ایــن مســئله مهمــی اســت کــه بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن در حالــی اســت 
که عدم هماهنگی با حســابرس ها بســیار 
پررنگ اســت و متاســفانه برخورد خوبی با 
حســابرس هــا نیســت و مدیــران مالــی بــه 
جــای آنکــه آنــان را در کنــار خــود ببیننــد آنهــا 

را مقابــل خــود مــی داننــد.
روز  بــه  بایــد  حسابرســی  تکنولــوژی  در 
شــویم و ایــن مســئله موضوعــات گیــری 
حسابرســی اضافــه شــده اســت و آن درک 
بهتــر صــورت هــای مالــی کمــک مــی کنــد و 
در حــوزه ریســک برآوردهــا با اهمیت... می 
توانــد مبنــای موثــری در بحــث حسابرســی  

ســودمند باشــد.
شایســته اســت کــه در دانشــگاه هــا بــه 
سمت آموزش های شایسته محور حرکت 
کنیــم در ایــن نــوع آمــوزش مســائل دنیــای 
ــا  ــا دانشــجو ب واقعــی را بــه کالس بیاوریــم ت
مثــال هــای واقعــی روبــرو شــود و اگــر در 
تربیت نیروی انسانی مشکل وجود دارد کار 
کنیم و خالصه اینکه جایگاه واحد مالی در 
سازمان ها اینگونه که هست نباید باشد و 
این به کیفیت کاری خودمان باز می گردد.
 اینکــه در ســمت جامعــه حســابداری چــه 
تقاضــای بــوده اســت ؟ مــا بایــد بــه ســمت 
اســتفاده از اســتاندارد بهتــر برویــم و بحــث 
بحــث  و  اســت  مشــکالت  و  مســائل 
فرآیندها اگر اراده داشته باشیم اینها قابل 

انجــام اســت.

در تکنولوژی 
حسابرسی باید به 
روز شویم و این 

مسئله موضوعات 
گیری حسابرسی 

اضافه شده است و 
آن میزها یا درک بهتر 

صورت های مالی 
کمک می کند و در 

حوزه ریسک برآوردها 
با اهمیت  ... می 
تواند مبنای موثری 

باش  در بحث 
حسابرسی  سودمند 

برش از مطلب
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گفت و گو
Conversation

43
استاندارد شماره ۴۳ که می خواهد 
جایگزین استاندارد شماره ۲۹ شود 
دچار چالش است ، ممیزان مالیاتی 

سال هاست قواعد مربوط به 
شناخت درآمد از استاندارد شماره ۲۹ 

را قبول نمی کنند

مدیران مالی
گفت و گو

احمد بیابانی
مشاور  رسمی مالیاتی

ابراهیم نوروز بیگی
دکتری حسابداری

ــاره ۴۳  ــتاندارد شمـــــــ مـــــوضـــــــوع اســ
حسابداری چیست ؟

نوروزبیگــی: پیــش نویــس ایــن اســتاندارد 
توســط ســازمان حسابرســی حــدود یــک 
مــاه گذشــته منتشــر شــده اســت خیلــی 
وقــت بــود کــه صحبــت بــود کــه ســازمان 
حسابرســی بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در 
بــه ســراغ  اســتانداردها ایجــاد مــی کنــد 
IFRS  شــماره پانــزده کــه بــه بحــث درآمــد 
می پردازد برود و قرار اســت این اســتاندارد 

جایگزیــن اســتاندارد ۳، ۹ و ۲۵ شــود.

ایــن اســتاندارد از چــه زمانــی قابــل اجــرا 
است؟

بــر اســاس آخریــن شــنیده هــا قــرار اســت 
ایــن اســتاندارد از ســال ۱۴۰۲ اجرایــی شــود 
امــا گفتــه هــا حاکــی از آن اســت کــه ممکــن 
اســت پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد دیرتــر از 
زمــان در نظــر گرفتــه شــده باشــد امــا هنــوز 

هــم قطعــی نیســت.

رویکــرد تدویــن اســتاندارد هــا در ایــران و 
دنیا به چه صورت است؟

بیابانــی: اتفاقاتــی کــه در دنیــا مــی افتــد 
بــا آنچــه در ایــران اتفــاق مــی افتــد بســیار 
متفــاوت اســت، قانــون مدنــی فرانســه و 
قانــون تجــارت فرانســه کــه مبنــای قانــون 

بــوده اســت بارهــا اصالحیــه  گــذاری مــا 
خــورده اســت و ایــن قوانیــن بــه کــرات بــا 
توجه به مسائل تجاری و اقتصادی قوانین 
قانــون مدنــی  ولــی  اصــالح شــده اســت 
مــا در ســال ۱۳۰۸ تدویــن شــده اســت و 
 هیــچ اصالحــی تاکنــون در آن انجــام نشــده

است.

قانون مدنی ایران از سال ۱۳۰۸ تاکنون 
اصالح نشده است

این قانون از همان زمان مورد نقد بسیاری 
از علمــای حقــوق بــود امــا مــی بینیــم کــه 
تاکنــون تغییــری در آن ایجــاد نشــده اســت،  
در اروپــا و حتــی کشــورهای پیشــرفته در 
حسابداری اگر تغییرات استانداردی باعث 
نمــی شــود کــه مدیــر مالــی در کارهایــش 
تــرک بخــورد بــه دلیــل این اســت که قوانین 
و ظرفیــت هــای قانونــی مــدام در حــال بــروز 

رســانی شــدن اســت.

قانون مدنی فرانسه جلوتر از استاندارد 
بین المللی ۱۵ 

در حال حاضر قانون مدنی فرانســه جلوتر 
از اســتاندارد شــماره IFRS ۱۵  عمــل مــی 
کند، اســتاندارد بین المللی ۱۵ تعریفی که 
از قــرارداد دارد تعریــف قبــل از قانــون مدنــی 
فرانســه اســت، در حال حاضر قانون مدنی 
فرانســه کــه الزم االجــرا هــم هســت مربــوط 

احمد بیابانی و ابراهیم نوروز بیگی؛ بررسی عناصر حقوقی قراردادها در راستای اجرای استاندارد شماره 43 حسابداری 

محدودیت های موجود 
در  اجرایی شدن استاندارد  حسابداری ۴۳ 

در حال حاضر ظرفیت قانونی برای اجرایی شــدن این فانون وجود ندارد، ظرفیت 
ســازی بایــد اتفــاق بیافتــد و اگــر ابالغیــه باشــد ایــن اســتاندارد پاشــنه آشــیل بــرای 

ســازمان حسابرســی هــم از نظــر اعتبــاری و هــم از نظــر تاریــخ قــرارداد اســت.

بــه ســال ۲۰۱۸ بــوده یعنــی دو ســال جلوتــر 
از اســتاندارد شــماره ۱۵ اســت، بنابرایــن 
در کشــورهای دیگــر همزمــان بــا تغییــرات 
قانونــی ، تغییــرات اســتانداردی هــم دارنــد 
لــذا تغییــر اســتاندارد خیلــی مقاومــت و 
شــرایط حادی ایجاد نمی کند. اما در ایران 
همیشــه هر تغییری در کشــاکش ســازمان 
مالیاتــی در  امــور  و ســازمان  حسابرســی 
یکسری بندها و استانداردهای حسابداری 

بــی اثــر مــی شــود.

پیش نویس استاندارد ۴۳ و چالش آن 
با استاندارد ۲۹

بــه طــور مثــال پیــش نویــس اســتاندارد 
جایگزیــن  خواهــد  مــی  کــه  شــماره ۴۳ 
اســتاندارد شــماره ۲۹ شــود دچــار چالــش 
است، ممیزان مالیاتی سال هاست قواعد 
مربــوط بــه شــناخت درآمــد از اســتاندارد 
شــماره ۲۹ را قبول نمی کنند و من وظیفه 
دارم بــا نیــم نگاهــی بــه اســتاندارد قواعــد و 
قانــون مالیاتــی را اجــرا کنــم، بــی توجهــی 
 بــه اســتاندارد حســابرس را رنجیــده خاطــر 
می کند و بی توجهی به قانون ســهامداران 
را رنجیــده مــی کنــد، یــا بایــد اســتاندارد را 
ــرو  ــا مشــکل مالیاتــی روب رعایــت کنیــم و ب
شــویم یــا قانــون و جوابــی بــرای اســتفاده 
کننــدگان از صورتهــای مالی بیابیــم که خود 

یــک بالتکلیفــی اجبــاری اســت.

کانــادا و اســتفاده از IFRS در شــرکت 
هایی که در بورس فعال هستند

نوروز بیگی: من موافق تغییر اســتانداردها 
نیســتم امــا برخــی از دوســتان معتقدنــد 
ــر  ــر شــرایط جامعــه  و تغیی ــه علــت تغیی ب
و  نــوع  تغییــر  موجــب  کــه  تکنولــوژی 
شــکل کســب و کارهــا شــده اســت بایــد 
اســتانداردها تغییــر کنــد امــا ایــن دلیــل 
موجهــی بــر ایــن نیســت کــه اســتانداردهای 

خودمــان را بــا  IFRS تطبیــق دهیــم .
IFRS خیلی استاندارد پیچیده ای است در 
کانــادا شــرکت هایــی کــه در بورس نیســتند 
الزم نیست که این استاندارد را اجرا کنند.
بنابراین بنده موافق این تغییر استانداردها 
نیســتم امــا بایــد قوانیــن بــا اســتانداردها بــا 
هــم تطبیــق داشــته باشــد، امــا معظلــی کــه 
در ایــران بــا آن روبــرو هســتیم ایــن اســت 
که اســتاندارد ها از انگلســتان و آمریکا می 
ــم و قوانیــن از فرانســه و بلژیــک مــی  گیری
گیریــم و ایــن خــودش ناهماهنگــی ایجــاد 

کــرده اســت.
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ــی شناســایی  مــا در اســتانداردهای قبل
(یکســری   ۳ شــماره  )اســتاندارد  درآمــد 
ضوابط برای شناســایی درآمد داشــتیم ، در 
اســتاندارد جدیــد ایــن ضوابــط و مراحــل نیز 
بــرای شناســایی درآمــد در نظــر گرفته شــده 
خــاص  موضــوع  بــرروی  تاکیــد  و  اســت 
صــورت گرفتــه یکــی بحــث قــرارداد و بحــث 
در خصــوص  اســت،  عملکــرد  تعهــدات 
در  قــرارداد  اهمیــت  و  قــرارداد  بحــث 
ــار در  ــرای اولیــن ب اســتاندارد ۴۳ و اینکــه ب
یــک اســتاندارد از واژه قــرارداد اســتفاده مــی 
کنیــم یــک مقایســه ای داشــته باشــید در 
در  درآمــد  شناســایی  ضوابــط  بــا  رابطــه 
استاندارد قبلی و استاندارد ۴۳ و جایگاهی 
کا ایــن قــرارداد در اســتاندارد جدیــد پیــدا 

کرده است؟

نوروزبیگــی: رویکــردی کــه بــرای شناســایی 
درآمــد اســتفاده مــی شــود رویکــرد عینــی 
  IFRS اســت در حالیکــه بــرای شناســایی
ــر قــرارداد هســت، یعنــی  رویکــرد مبتنــی ب
دقیقــا تمرکــز بــر اصطــالح اســت رویکــردی 
مبتنــی بــر قــرارداد و بــه همیــن خاطر اســت 
کــه مــا اصطالح قــرارداد را در این اســتاندارد 

خیلــی پررنــگ تــر از قبــل مــی بینیــم.

استاندارد ۴۳ و شناسایی درآمدها در ۵ 
مرحله

در اســتاندارد جدیــد بــرای شناســایی درآمــد 
یــک فرآینــد ۵ مرحلــه ای تعریــف مــی شــود 
کــه مرحلــه نخســت آن تشــخیص قــرارداد 
تعهــدات  اســت مرحلــه دوم تشــخیص 

عملکردی و اجرایی اســت و قرار اســت چه 
کاری در قبــال یکدیگــر انجــام دهنــد.

مرحله ســوم آن تعیین مبلغ قرارداد اســت 
کــه ایــن موضــوع مهمــی اســت چــون مــا 
بــا حالــت هــای مختلــف کســب وکار روبــرو 
هســتیم یعنــی کســب و کار هــا بــه خاطــر 
اینکــه مخفــی شــوند ایــن موضــوع مبلــغ 

قــرارداد را دچــار نوســان مــی کننــد.
مرحلــه چهــارم تخصیــص مبلــغ قــرارداد 
یــا بــه عبارتــی تخصیــص مبلــغ قــرارداد و 
ــه آخــر  تعهــدات عملکــردی اســت و مرحل
هــم شناســایی درآمــد بــا انجــام تعهــدات 

عملکــردی اســت.
ایــن ۵ مرحلــه اســت کــه اســتاندارد جدیــد 

بــرای شناســایی درآمــد مطــرح مــی کنــد.
مفهــوم قــرارداد در ادبیات حقوقی ایران 
و مقایســه آن بــا مفهــوم قــراردادی کــه در 
اســتاندارد پیــش نویــس ۴۳ آمــده اســت، 
ــرارداد چــه  ــی دارد  و در یــک ق چــه تفاتهائ
عناصــری در تطبیــق بــا اســتاندارد ۴۳ مهــم 

است ؟ چه مغایرت هایی وجود دارد؟ 

بیابانــی: موضــوع تعریفــی کــه از قــرارداد 
اســت یــک تعریــف چالشــی اســت و هــم 
در ادبیــات حقوقــی ایــران هــم در اروپــا یــک 
مفهومــی اســت کــه محــل اختــالف اســت . 
یکــی از مســائلی کــه در اســتاندارد حقوقــی 
۴۳ مطــرح اســت ایــن اســت کــه دامنــه 
مقایســه از علمــای حقــوق وارد آن شــده 
است در استاندارد جدید چون زمانیکه ما 
صحبــت از قــرارداد مــی کنیــم و اســتاندارد 
ــا یــک جســتجو ســاده  ۴۳ را مــی بینیــم  ب

۴۶۱ بــار کلمــه قــرارداد ذکــر شــده اســت 
تــر حــدود ۴۰۰  یــک مقــدار ســطحی  یــا 
 بــار ذکــر شــده اســت پــس عمــال داریــم 
مــی پذیریــم کــه قانــون و تفســیر علمــای 
اینکــه  شــود.  وارد  اســتاندارد  در  حقــوق 
سازمان حسابرسی باید کارشناس حقوقی 
را وارد کنــد را کاری نداریــم امــا آن چیــزی کــه 
در قانــون مدنــی مــا تعریــف شــده و ناقــص 
هــم هســت طبــق اعــالم علمــای حقــوق در 
ســال ۱۳۰۷ اســت و حتــی اکنــون تعریفــی 
اســت کــه کلمــه تعهــد دارد کــه یــک یا چند 
نفر در قبال یک یا چند نفر دیگر تعهد به 
امــری مــی کننــد کــه مــورد قبول آنها باشــد و 

ایــن خیلــی ایــراد دارد و ناقــص اســت.
طبــق همیــن تعریــف مــا قــرارداد تملیکــی 
نداریــم و در ادبیــات حقوقــی فرانســه هــم 
همیــن آمــده اســت امــا تعریــف آن ایــن 
اســت کــه حقــوق مدنــی فرانســه کــه جدیــد 
هــم هســت و کامــل تــر هــم هســت پیــش 
نویــس اســتاندارد ۴۳ هــم اصــالح نشــده 

اســت.
قــرارداد،  اســت  آمــده  نویــس  پیــش  در 
توافــق بیــن دو یــا چنــد شــخص کــه حقــوق 
و تعهــدات الــزام آور ایجــاد مــی کنــد ایــن 
شبیه کلمه قبلی قراداد در ادبیات فرانسه 
و قانــون مدنــی فرانســه بــود هــر چنــد کــه 
بــه نظــر مــی رســد کــه اشــتباه تایپــی در آن 

وجــود دارد.

تعهــدات الــزام آور؛ قــراردادی یــا التــزام و 
غیرقراردادی و الزام

آن تعهــدات الــزام آور یــک ترکیــب اســت 

برش از مطلب

قانون مدنی ما در 
سال ۱۳۰۸ تدوین 
شده است و هیچ 
اصالحی تاکنون در 

 آن انجام نشده
است

قانون مدنی

سازمان حسابرسی 
باید از نظر 

کارشناسان حقوقی 
در تدوین این 

استاندارد  استفاده 
کند

کارشناس حقوقی

به علت تغییر 
شرایط جامعه  و 

تغییر تکنولوژی که 
موجب تغییر نوع 
و شکل کسب و 
کارها شده است 
باید استانداردهای 
حسابداری تغییر 

کند

تغییر تکنولوژی

تعریف قرارداد یک 
تعریف چالشی 
است و هم در 

ادبیات حقوقی ایران 
هم در اروپا یک 

مفهومی است که 
محل اختالف است

قرارداد
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کــه بــه هــم نمــی چســبد مــا در ادبیــات 
حقوقــی تعهــد داریــم یعنــی التــزام کــه هــر 
دو مثــل هــم هســتند مــا دو تعهــد داریــم 
یکی قراردادی و یکی التزام اســت یا ناشــی 
 از غیــر از قــرارداد اســت کــه بــه آن الــزام 

می گوییم.
باشــیم آن  قــرارداد  اگــر داخــل  مــا  پــس 
تعهــدات مــی شــود التــزام و اگــر بیــرون 
قــرارداد باشــد تعهــدات الــزام مــی شــود.

بنابراین تعریف قرارداد و هم معنای آن 
بــه قــول یکــی از علمــای حقــوق مــی شــود 
گفت پیمان الزام آور و این سوال است که 
در قراردادهــا یعنــی فقــط ایجــاد داریــم مگر 

اثبات رابطه نداریم؟!

در قانون مدنی فرانسه نسخه ۲۰۰۱ ایجاد، 
تغییــر و انتقــال وجــود دارد امــا در تعریفــی 
که در پیش نویس آمده است فقط ایجاد 

اســت کــه ناقــص اســت.
ــر ایــن در تعریــف قــرارداد تمــام رابطــه  بناب
هــای ایجــاد، اثبــات و تغییــر بایــد باشــد 
ــم  و در آن لحــاظ شــود مــا فــرض مــی کنی
اســتاندارد ۴۳  از  تعریــف  طبــق  قــرارداد 
ایجــاد مــی کنــد و بعــد دعوای حقوقی ایجاد 
مــی کنــد و زمانیکــه علمــای حقوقــی ورود 
ــن اســتاندارد  ــد کــه ای ــد مــی گوین  مــی کنن

نیست.

جایــگاه قــرارداد در قوانیــن بین المللــی 
ــه اســت؟ اصــال مفاهیــم قــرارداد در  چگون
ادبیات بین المللی یه جه مفهومی اطالق 

می شود؟
نوروزبیگــی: بــرای ایجــاد یــک قــرارداد ۵ تــا ۶ 
شــرط وجــود دارد تــا یــک قــرارداد بــه عنــوان 

قــرارداد الــزام آور تلقــی شــود.

 شرط اول؛ توافق دو طرف
اولیــن شــرط توافــق دو طــرف اســت اگــر 
هــم  یــا  طــرف  دو  کــه  باشــد  موضوعــی 
همدلــی و توافــق نکــرده باشــند پــس آن 

قــرارداد تلقــی نمــی شــود.

 شرط دوم؛ ما به ازاء
شــرط دوم بحث ما به ازا اســت، به عبارتی 

نمی شــود قراردادی ما به ازاء نباشــد.
بــه طــور مثــال قــرار اســت فــردی کاری را 
انجــام دهــد و در ازای آن قــرار اســت مــا بــه 
ازایــی دریافــت کنــد. مــا بــه ازا الزم نیســت 
در قانــون ارزش منصفانــه باشــد ولــی حتمــا 

بایــد باشــد.
ــن  ــه ازاء حــول ای ــه عبارتــی صحبــت مــا ب ب
محــور اســت کــه مبلغــی کــه قــرار اســت 

بابــت آن کار رد و بــدل شــود چیســت.

 شرط سوم؛ قرارداد
ســومین شــرط عقــد قــرارداد ایــن اســت کــه 

ظرفیــت قــرارداد از نظــر قانونــی شــرایط این 
را داشــته باشــند که وارد قرارداد شــوند مثال 
یک بچه که زیر ســن قانونی اســت شــامل 
ایــن قانــون نیســت. یــا کســی کــه از شــرایط 
جســمی و عقلــی خوبــی در زمــان عقــد قــرار 
داد برخــوردار نیســت ایــن فــرد ظرفیــت 
بیــن  از  قــراداد  و عمــال  نــدارد  را   قــرارداد 

می رود.

 شرط چهارم؛ قانونی بودن موضوع
چهارمیــن شــرط قانونــی بــودن موضــوع 
قــراداد اســت، مثــال شــرکتی کاالی غیــر 
قانونــی را بفروشــد و بعــد شــکایت کنــد کــه 
هزینــه آن را دریافــت نکــرده اســت بنابراین 
چــون قــرارداد غیــر قانونــی اســت نمــی تــوان 

ــری کــرد. آن را پیگی

 شرط پنجم؛ قصد انجام قرارداد
شــرط پنجــم قصــد انجــام قــرارداد اســت بــه 
 عبارتــی زمانیکــه افــراد قــراردادی را انجــام
داشــته را  آن  انجــام  قصــد  دهنــد   مــی 

باشند.
مثــال فــردی را گــروگان بگیرنــد و بگوینــد 
قــراردادی را امضــا کنــد هــر چنــد قــرارداد 
قانونــی باشــد امــا فــردی کــه بــه اجبــار آن را 
امضــا کــرده قصــد انجــام آن کار را نداشــته 
اســت بنابرایــن اگــر ثابــت شــود قــرارداد 

نیســت.

۱۳6۵
فروردین

شرط دوم بحث ما به ازا است، به 
عبارتی نمی شود قراردادی ما به 

ازاء نباشد

02

اولین شرط توافق دو طرف است اگر 
موضوعی باشد که دو طرف یا هم 

همدلی و توافق نکرده باشند

01

سومین شرط عقد قرارداد این است که 
ظرفیت قرارداد از نظر قانونی شرایط این 

را داشته باشند که وارد قرارداد شوند

03

داد
رار

ک ق
د ی

جا
ط ای

شر
 6

2001
در قانون مدنی فرانسه نسخه ۲۰۰۱ 
ایجاد، تغییر و انتقال وجود دارد اما 
در تعریفی که در پیش نویس شده 
است فقط ایجاد است که ناقص 

است

گفت و گو
Conversation



19

فصلنامه مدیران مالی / تابستان 1401/ شماره اول

شــرط ششــم کــه بیشــتر در کشــورهای 
اروپایــی انجــام مــی شــود مکتــوب بــودن 
قــرارداد اســت و بــرای همــه مــوارد نیســت.

آیا بستر اجرایی استاندارد ۴۳ به لحاظ 
قانونی و درآمدی فراهم است؟

قانونــی  ظرفیــت  خصــوص  در  بیابانــی: 
اســتاندارد ۴۳ دو تــا ســه ایــراد اساســی 
ایــن  کــه  شــود  فــرض  اگــر  دارد  وجــود 
اســتاندارد به این شــکل اجرایی شــود دچار 

مشــکل خواهــد شــد .

سه ایراد اساسی در استاندارد ۴۳ 
در ایــن اســتاندارد دارایــی ناشــی از قــرارداد 
و ســرخوردگی ناشــی از قــرارداد را داریــم کــه 
در اســتاندارد بیــن المللــی ۱۵ نیــز وجــود 
دارد، در پیــش نویــس اســتاندارد  ۴۳ آمــده 
اســت اگــر بــر فــرض یکســری اتفــاق بیافتــد 
و اگــر قــرارداد در ابتــدا مشــخص باشــد کــه 
یــک نفــر بــدون توجــه بــه خســارت فســخ 
قــرارداد انجــام دهــد آن قــرارداد نیســت در 
صورتیکه در قانون مدنی این قرارداد تلقی 

مــی شــود. 
در بحــث دارایــی ناشــی از قــرارداد در پیــش 
نویــس قــرارداد ایــن اســت کــه زمانیکــه 
قــرارداد فســخ مــی شــود کــه قراراســت 
دو محصــول بــرای کســی تولیــد شــود و 
قــرارداد بیــن ایــن دو امضــا مــی شــود امــا 

در قــراداد شــرط مــی شــود کــه زمانیکــه 
پــول پرداخــت مــی شــود کــه دو محصــول 
تحویــل گرفتــه شــده باشــد و اگــر خریــدار 
ــا توجــه بــه شــرط صحــت در  بگویــد کــه ب
اســتاندارد ۴۳ هیــچ پیشــنهادی در ایــن 
زمینــه وجــود نــدارد درگیــر قانــون مدنــی 
ــا کــرده اســت و  ــران و اســتاندارد ۱۵ اروپ ای
در قــرارداد مشــروط قــراداد را بــه ســمت 
قــرارداد نامشــروط ســوق داده اســت در 
حالیکــه در پیــش نویــس اســتاندارد ۴۳ 
همــان شــرط ســوم قانــون مدنــی ایــران 
است و موضوع را تعریف کرده و از همان 

ابتــدا قــراداد باطــل اســت.
در پیــش نویــس آمــده اســت اگــر متمایــز 
بــود یــک راه و اگــر متمایــز نبــود یــک کار 
دیگــر انجــام داد در صورتیکــه در قانــون 
مدنی چینی چیزی نیست و قرارداد زمینه 
قانونــی وجــو د دارد و بــا یکدیگــر مغایرتــی 

ندارنــد.

آیا تناقضی در استاندارد ۴۳ وجود دارد 
که نیاز به اصالح  داشته باشد؟

فنــی  لحــاظ  از  بخواهیــم  بیگــی:  نــوروز 
ایــراد بگیریــم خیلــی ســخت اســت و ایــن 
اســتاندارد همــان ترجمــه  اســت و روی 
اطالعاتــی کــه در ترجمــه وجــود دارد نظــر 
باشــد بیشــتر از تعهــدات عملکــردی بایــد 
تعهدات اجرایی باشــد در حالیکه ســازمان 

حسابرســی بــر روی تعهــدات عملکــردی 
دارد. اصــرار 

بایــد  قانونــی  موضوعــات  بــا  رابطــه  در 
شــود. انجــام  بیشــتری  مطالعــات 

در شــرایط تدویــن اســتانداردها آیــا از 
علمای حقوقی اظهار نظر می شود و آیا در 
رابطــه بــا افــرادی کــه چهــره حقوقــی دارنــد 

نظر خواهی می شود؟
معمــوال اگــر موضوعــی در  رابطــه با صنعت 
ــا افــراد مرتبــط نطرخواهــی  خــاص باشــد ب
انجــام مــی شــود امــا در زمینــه اســتاندارد 

خــاص نمــی دانــم. 

آیــا امــکان اجرایــی شــدن اســتاندارد ۴۳ 
وجود دارد؟

بیابانــی: ظرفیــت قانونــی در دو حالــت در 
ســازی  ظرفیــت  و  نیســت  حاضــر  حــال 
بایــد اتفــاق بیافتــد و اگــر ابالغیــه باشــد ایــن 
ســازمان  بــرای  آشــیل  پاشــنه  اســتاندارد 
حسابرســی هــم از نظــر اعتبــاری و هــم از 

نظــر تاریــخ قــرارداد اســت.
 درخود اســتاندارد بحث تعارضی و اشــتباه 
عبارتی وجود دارد و ظرفیت قانونی آن باید 
اجــرا شــود حتــی اگــر ابالغی باشــد در اجرای 
آن مشــکلی را ایجــاد مــی کنــد کــه آیــا آن 
قــرارداد همــان اســت کــه در بنــد الــف پیش 

نویــس ۴۳ آمــده اســت.

۱۳6۵
فروردین

شرط پنجم قصد انجام قرارداد است به 
عبارتی زمانیکه افراد قراردادی را انجام می 

دهند قصد انجام آن را داشته باشند

0۵

چهارمین شرط قانونی بودن موضوع 
قراداد است

0۴

شرط ششم که بیشتر در کشورهای 
اروپایی انجام می شود مکتوب بودن 

قرارداد است و برای همه موارد 
نیست

۰6

پیش نویس 
استاندارد ۴۳ همان 

شرط سوم قانون 
مدنی ایران است و 
موضوع را تعریف 
کرده و از همان 
ابتدا قراداد باطل 
است چون قرارداد 
را به سمت قرارداد 
مشروط سوق داده 

است

برش از مطلب
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گفت و گوگفت و گو
Conversation

زمانی که فقر اقتصادی در کشور 
وجود داشته باشد همه تمایل دارند 

تا پول کثیف را وارد کشور کنند

01

افرادی که پولشویی می کنند بیشتر 
در سنین ۲۵ تا ۳۰ سال هستند 
این افراد زبان و  IT بلد هستند و 

به ابزارهای مالکانه و تجارت تسلط 
دارند

02

پولشویی چه در بخش صادراتی و 
چه در بخش وارداتی عمدتا با فقر 
اقتصادی مرتبط است و کشورهایی 
که فقیرتر هستند پولشویی در آنجا 

بیشتر انجام می شود

03

ــای نظارتــی  ــارچوب هــ ــر چهــ مــروری ب
ضد پولشویی

قوانیــن دســت و پاگیــر زیــادی بــرای مبــارزه 
بــا پولشــویی در کشــور وجــود دارد و بهتریــن 
راه کنتــرل آن بهــره گیــری از بنــگاه هــای 
اقتصــادی اســت و کنتــرل آن و بــه کاربــردن 
واژه حســابرس مســتقل در زمینــه مبــارزه بــا 

پولشــویی کاری نادرســت اســت.
زمانــی کــه فقــر اقتصــادی در کشــور وجــود 
داشــته باشــد همــه تمایــل دارنــد تــا پــول 
کثیــف را وارد کشــور کننــد در کشــورهایی 
کــه عالقــه منــد هســتند کــه از کشــورهای 
دیگر سرمایه بپذیرند مانند ترکیه، امارات، 
مالــزی و ســنگاپور بــا وجــود اینکه مــی دانند 
ماهیــت پــول آنهــا کثیــف اســت بــرای آنکــه 
نیــاز دارنــد کــه اقتصــاد آنــان رونــق پیــدا کنــد 
درهــای کشــور خــود را بــاز گذاشــتند و مــردم 
آنجا ســرمایه گذاری می کنند در صورتیکه 
قانــون پولشــویی بــه آنهــا ایــن اجــازه را نمــی 
داد و آنهــا بایــد منبــع پــول را مشــخص مــی 

کردنــد.
شــما همیــن االن وقتــی مــی خواهیــد بــه 
ترکیــه ســفر کنیــد و خریــد کنیــد پــول شــما 
از صرافی غیرمجاز وارد شــده و خود صراف 
هــم مــی دانــد کــه ایــن پولی که هر فــرد  وارد 

کــرده غیــر قانونــی اســت.
هدف مشخصی در سیستم ضد پولشویی 
بیــن المللــی مطــرح اســت کــه کشــورها 
مرزهــای جغرافیایــی خــود را محــدود کننــد 
و از طریــق مبــادالت بانکــی بــا یکدیگــر رابط 
باشــند اگــر ایــن کار از طریــق صرافــی انجــام 

شــود در واقــع پولشــویی رخ داده اســت.

پولشویی در صادرات و واردات 
در کشــور هم پولشــویی در بخش صادرات 
بخــش  در  پولشــویی  هــم  و  دارد  وجــود 
واردات در بخــش صادراتــی زمانیکــه مــردم 

مدیران مالی
گفت و گو

کاظم وادی زاده
حســـابدار  رســـمی

کاظم وادی زاده:

کنترل پولشویی از طریق بنگاه های اقتصادی
احســاس مــی کننــد اقتصــاد بــه هــم ریختــه 
اســت و بــا تــورم ۴۰ تــا ۵۰ درصــدی روبــرو 
هســتند و دوســت ندارنــد تــورم زندگــی آنــان 
بــه هــم بریــزد بنابرایــن بــا تبدیــل پــول هــای 
خــود بــه ارز آن را مرزهــای کشــور خــارج 
نموده یا اینکه آنها را در خانه نگهداری می 
کننــد و ایــن موجــب مــی شــود کــه اقتصــاد 

رونــق پیــدا نکنــد.
بنابرایــن زمانیکــه مــردم بــه سیســتم بانکی 
اعتمــاد نداشــته باشــند پــول را در بالــش و 

پســتوهای خانــه نگهــداری مــی کننــد.
در بخــش پولشــویی صادراتــی دولــت هــم 
قوانین شدیدی برای صراف ها می گذارد و 
بــه آنــان اجــازه جابــه جایی پــول را نمی دهد، 
بانــک هــا هــم کــه اصــال نمــی توانند پــول جا 
بــه جــا کننــد و بــا کولــه پشــتی هــم کــه نمــی 
تــوان پــول خــارج کــرد بنابرایــن عمــال مجبــور 
هســتند که به صورت تهاجمی عمل کنند 
بــه عبارتــی یــک شــخص بــرای جــا بــه جایــی 
ارز بــه یــک صــراف پــول مــی دهــد و آن را جــا 
بــه جــا مــی کنــد کــه بــا ایــن کار می تــوان رقم 

هــای کالنــی جــا بــه جــا کــرد.

بیشترین تخلفات پولشویی در ارزهای 
دیجیتال

افــرادی کــه پولشــویی مــی کننــد بیشــتر در 
ســنین ۲۵ تــا ۳۰ ســال هســتند ایــن افــراد 
زبان و  IT بلد هستند و به ابزارهای مالکانه 
و تجارت تسلط دارند، در حالیکه مفسدان 
اقتصــادی بیــن ۳۵ تــا ۵۵ ســال هســتند و 
ایــن افــراد بــا تجــارت بیگانــه هســتند امــا در 
کنــار آنــان جوانانــی هســتند کــه بــا بانکــداری 
و فضــای  IT  کامــال آشــنایی دارنــد بنابرایــن 
ارزهــای  بخــش  در  تخلفــات  بیشــترین 
دیجیتــال اتفــاق مــی افتــد و ایــن خطرنــاک 
ــوان آن را  ــن بخشــی اســت  کــه نمــی ت تری

مشــخص و شناســایی کــرد.

پولشــویی وارداتی برای توســعه کســب 
و کار 

در بخش پولشویی وارداتی نیز کشورهایی 
کــه نیــاز بــه توســعه کســب و کار، رونــق 
تجــارت و جــذب توریســت دارنــد الزم اســت 
تــا پــول را بــه داخــل کشــور خــود ببرنــد تــا 
سرمایه گذاری کنند، مثال ترکیه برای رونق 
کشــور خــود نیــاز دارد تــا پــول مفــت را از 
محل مهاجران به کشــورش ببرد و ســرمایه 
گــذاری کنــد امــا در ایــران هیچ کشــوری نمی 
تواند وارد شود و هیچ گونه سرمایه گذاری 

انجــام نمــی شــود.
کــدام بــورس، بانــک و صرافــی مــا ، بیــن 

المللی عمل می کند بنابراین ما از خیلی از 
کشــورها و دهکده جهانی حتی آســیائی ها 

از جملــه امــارات عقــب تــر هســتیم.

فقر اقتصادی زمینه ساز پولشویی
بنابرایــن پولشــویی چــه در بخــش صادراتــی 
و چــه در بخــش وارداتــی عمدتــا بــا فقــر 
اقتصــادی مرتبــط اســت و کشــورهایی کــه 
فقیرتــر هســتند پولشــویی در آنجــا بیشــتر 

انجــام مــی شــود.
 البتــه در آمریــکا هــم پولشــویی انجــام مــی 
آنهــا در داخــل کشــور قوانیــن  امــا  شــود 
ســخت و محکمــی وجــود دارنــد کــه بــه فــرد 
اصال اجازه چنین کاری را نمی دهند اما در 
در ایران چنین قوانینی به تصویب نرسیده 

اســت.

قوانین دست و پاگیر مبارزه با پولشویی
در کشــور قوانیــن و آییــن نامــه پولشــویی 
ــن نامــه ارگان  تصویــب شــده اســت در آیی
هــای مختلــف ) گمرک، بانک مرکــزی(، باید 
با یکدیگر لینک باشند و قوانین و وظایفی 
را الزم االجــرا کــرده اســت، در بخشــی آمــده 
اســت وظیفــه پولشــویی بــه حسابرســان 
مســتقل واگــذار شــود چیــزی کــه توســط 
مدیران مالی در این چند ســال برای مبارزه 
بــا پولشــویی عنــوان شــده اســت و مدیــران 
مالــی نامــه ای بــه اداره مبــارزه بــا پولشــویی 
مــی زننــد تــا گزارشــات اتفــاق افتــاده را انجــام 
دهند، در اینجا از یک طرف از حسابرســان 
مســتقل خواســته شــده که در اجرای قانون 
پولشوئی کمک کند  و از طرفی محدودیت 
هایــی کــه حسابرســان دارنــد دســت و پــای 
آنها را برای اجرای این  قانون  بســته اســت.

بــرای اینکــه مبــارزه بــا پولشــویی را بــه 
معنــای واقعــی در ایــران اجرا کنیــم چه کاری 
باید انجام دهیم، چالش حسابرســان برای 

مبارزه با پولشویی چیست؟
مشــکل اولیــه چهارچــوب قانــون مبــارزه بــا 
پولشــویی اســت، قانون را مجلس تصویب 
مــی کنــد، آییــن نامــه اجرایــی توســط هیــات 
وزیران تصویب می شود و یکسری دستور 
العمل هست که توسط سازمان هایی که 
می خواهند آیین نامه را اجرا کنند استفاده 

مــی شــود.
قانــون ۱۲ مــاده دارد، آییــن نامــه اجرایــی 
۱۵۴ مــاده و ۱۵ فصــل دارنــد در حالیکــه 
دســتورالعمل هــا تخصصــی تــر مــی شــوند 
ــر تخصــص خــود بایــد  ــا ب و هــر شــرکت بن
دســتورالعمل خاصــی را بنویســید بنابرایــن 
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دســتورالعمل ها با یکدیگر فرق می کنند. 
شــرکت هــا آییــن نامــه هــا را از هیــات وزیران 
گرفتــه و در نهایــت در داخــل ســازمان خــود 
آن را ترســیم و دســتورالعمل اجرایــی صــادر 

مــی کننــد.
چــک لیســت هــا پاییــن تــر از دســتورالعمل 
قــرار دارنــد امــا بایــد توســط نهادهــای حرفــه 
ای به نگارش برســد که این نهاد ها شــامل 
ســازمان حسابرســی، دیــوان محاســبات، 
ســازمان  حسابرســی،  ســازمان  جامعــه 
بازرســی و.. اســت ایــن افــراد مبــادالت مالــی 
را  می شناسند و می دانند که چگونه مانع 
پولشــویی شــوند و آن را کنتــرل کننــد هــر 
چقــدر کــه شــعار بدهیــد که پــول مــا را بردند 
یــک جایــی بایــد باشــد تــا آن را کشــف کند و 

پیگیــری کند.
در جزئیات قانون مصادیق مختلفی مانند 
قاچــاق مــواد مخــدر، مشــروبات الکلــی و 
گروگانگیری، قاچاق اسلحه و... از مصادیق 
قانــون  در  مــی شــوند،  جــرم محســوب  
مبــارزه بــا پولشــویی  بنــدی اضافــه شــده و 
گفتــه شــده کــه طبــق بنــد ۲ قانــون مجــازات 
جمهــوری  در  کــه  چیــزی  هــر  اســالمی 
اســالمی جــرم باشــد پولشــویی هــم بــه آن 

مصــداق مــی شــود.

قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و ســردرگمی 
سیستم قضایی

 ایــن امــر باعــث مــی شــود تــا در سیســتم 
قضایــی دچــار گمراهــی شــده ایــن در یــک 
دادســرا یک قاضی، یک بازپرس یک مورد 
را پولشــویی محســوب مــی کنــد امــا در یــک 
ــر پولشــویی  ــا جرمــی بزرگت دادســرا دیگــر ب
محســوب نمــی شــود چــرا کــه چارچــوب 
مصادیــق را روشــن نکــرده ایــم و بــرای اینکــه 
روز  کنیــم هــر  را درســت  ایــن چارچــوب 
اصالحیــه، هــر روز آییــن نامــه اجرایــی مــاده 

۱۴ را تغییر می دهند و هر روز دستورالعمل 
تغییــر مــی دهیــم و هر روز بخشــنامه بانک 
مرکــزی بــه مــا مــی گویــد کــه بایــد ســامانه 
سیار راه اندازی شود و برای سیستم مبارزه 
بــا پولشــویی اصالحیــه صــادر مــی کنــد در 
حالیکه این راه مبارزه با پولشــویی نیســت.
ژاپــن را نــگاه کنیــد کــه حــدود ۲۵ ســال 
اســت یــک قانــون در ایــن زمینه به تصویب 
رســانده و هنــوز هــم از همــان اســتفاده مــی 
کنــد در حالیکــه در ایــران بــرای پولشــویی 
آنقدر قوانین تو در تو گذاشــته شــده اســت 
و هــر زمــان اصالحیــه مــی گذاریــم و ایــن 

مــدل مبــارزه بــا پولشــویی نیســت.

پولشــویی بایــد از طریــق بنــگاه هــای 
اقتصادی کنترل شود

پولشویی باید از طریق بنگاه های اقتصادی 
کنترل شــود، بنابراین بنگاه های اقتصادی 
باید به ســامانه تجاری بروند مانند ســامانه 
امــالک، بــورس، ســامانه ضــد پولشــویی، 
ســامانه ثبــت اســناد، گمــرک، بازرگانــی و... 
 و در تمــام ایــن هــا جریــان پــول را رصــد

شود.
در تمام این ها و در چک لیســت ها گفته 
شــده اســت کــه نهادهــای ناظــر بایــد کنتــرل 
کننــد کــه طبــق آییــن نامــه مــاده ۱۴ ابالغیــه 
بازرســی  ســازمان  ماننــد  ناظــر  نهادهــای 
کل کشــور، ســازمان حسابرســی، دیــوان 
محاســبات وزارت اطالعــات نهــاد هــای ناظر 

هستند.
ــه  ــگاه هــای اقتصــادی کــه ب زمانیکــه در بن
حســابرس دسترســی بــه ســامانه را نمــی 
دهند این حسابرس در این بنگاه و شرکت 
اقتصــادی هــر آنچــه کــه صــورت مالــی آن 
ثبــت شــده را مــی بینــد و اگــر مدیــر خــارج 
از این سیســتم  تخلفی کرده باشــد را نمی 
توانــد مشــاهده کــرده و آن را پیگیــری کنــد.

در سیســتم پولشــویی نهادهــای نظارتــی در 
قانونگــذاری هســتند و رای صــادر مــی کننــد 
و دسترســی بــه ســامانه ثبــت، ثنــا، نیمــا هــر 
زمــان کــه بخواهــد دسترســی بــه اطالعــات 
داشــته باشــد بتوانــد از ان اســتفاده کنــد امــا 
حســابرس اطالعــات ثبــت شــده از همــان 
شعبه و استعالمی را که شرکت به او اجازه 
داده را دسترســی دارد، بنابرایــن حســابرس 
عمــال هیــچ کاره اســت و حســابرس فقــط 
بــر اســاس اســتانداردهای حسابرســی و بــر 
اســاس اهمیــت یــک گــزارش صــادر کنــد 
کــه آن هــم بــا روش نمونــه گیــری، بنابرایــن 
حســابرس مســتقل اصــال نابجــا و اشــتباه 

اســت کــه در بــورس اســتفاده کننــد.
امــا اگــر پــول، هزینــه خدمات، دسترســی به 
ابزار و سامانه را بدهید حسابرس مستقل 

مــی توانــد کار خــود را انجــام دهــد.
بــه طــور مثــال من به عنوان یک حســابرس 
مســتقل وارد یــک شــرکت مــی شــوم ماننــد 
بانــک و مــی خواهــم بدانــم کــه ایــن شــرکت 
آیــا  و  گرفتــه  وام  کــه  اســت  ســال  چنــد 
وضعیت مالی آن چگونه است درصورتیکه 
ازبانک مرکزی بخواهیم که آیا این شــرکت 
در شــعبه دیگــری دارد یــا خیــر بــه هیــچ 
عنــوان پاســخ گویــی مــا نیســت و حتــی 
ســازمان حسابرســی دولتــی هــم جوابگــوی 

مــن نخواهــد بــود.

پولشویی در چهارچوب حسابرسی ؟
بخواهیــم  کــه  اســت  اشــتباه  بنابرایــن 
پولشویی را در چارچوب حسابرسی ببینیم 
چرا که پولشــویی فراتر از حوزه حسابرســان 
اســت و بــه نظــر مــی رســد کنتــرل مقــررات 
مبارزه با پولشویی نه وظیفه و نه تخصص 
افــراد  اســت  الزم  و  اســت  حسابرســان 
متخصــص با ضمانــت اجرایی قــوی در این 

زمینــه تربیــت کــرد.

پولشویی باید از 
طریق بنگاه های 
اقتصادی کنترل 

شود، بنابراین بنگاه 
های اقتصادی 
باید به سامانه 

تجاری بروند مانند 
سامانه امالک، 

بورس، سامانه ضد 
پولشویی، سامانه 

ثبت اسناد، گمرک، 
بازرگانی و... و در 

تمام این ها جریان 
پول را رصد کنند

برش از مطلب
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 کتاب بازآفرینی مدیران مالی

جایگاه نامناسب مدیران مالی ایران در 
بخش های دولتی و غیردولتی

اگــر بخواهیــم در خصــوص ضــرورت ایــن 
بــا شــما صحبــت کنــم؛ مطالــب  کتــاب 
از ایــن قــرار اســت کــه مــا در بنگاه هــای 
اقتصادی مان در بخش دولتی و خصوصی 
از جایگاه مناســب مدیریت مالی برخوردار 
نیســتیم،آنچنان کــه در دنیــا تعریــف شــده 
و  دارنــد  موثــری  نقــش  مالــی  و مدیــران 
اصطالحــا می گوینــد شــریک تجــاری بنــگاه 
ــا  ــم. تقریب ــه داری ــی فاصل هســتند مــا خیل
رشــته ای جــدی در ایــن مــورد نداریــم کــه 
دانشــگاه ها مدیــر مالــی تربیــت کننــد و 
دنبــال  را  حســابداری  رشــته های  بیشــتر 
و  مقــام  تجربه انــدوزی،  بــا  می کنیــم 
مســولیت مدیرمالی را عهده دار می شــویم.

مــدیــــر مــــالی خــــوب بایــــد از دانــش 
اقتصــاوی، دانــش حقوقــی و دانش فنــی در 

رشته خود برخوردار باشد
در حالــی کــه امــروز مدیــر مالــی ظرفیت هــا 
و توانایــی کــه بــرای آن تعریــف شــده بســیار 
متفــاوت و تغییــر پیــدا کــرده اســت. بــه 
تفکیکــی کــه یــک مدیر مالی کافی نیســت 
کــه فقــط دانــش حســابداری داشــته باشــد 
دانــش  خــوب،  اقتصــادی  دانــش  بایــد 
در  فنــی  دانــش  حتــی  خــوب،  حقوقــی 
رشــته ای کــه فعالیــت دارنــد و غیــره داشــته 

باشــد.
ترجمــه ایــن کتــاب بــا ایــن هــدف انجام شــد 

کــه مــا ایــن خللــی کــه وجــود دارد را بتوانیــم 
کمــک و پــر کنیــم و توجــه مدیــران مالــی و 
مدیــران عامــل و اعضــای هئیــت مدیــره 
شــرکتها را بــه ارتقــا و تقویــت بــر مدیریــت 

مالــی جلــب کنیــم. 

تشــــریح تجـــارب شــرکت هــای بــزرگ 
جهان همراه با شکست ها و موفقیت ها 

در کتاب بازآفرینی مدیران مالی
اشــاره کنــم ایــن کتــاب مبتنــی بــر یــک 
ســناریوی مشــخص اســت یعنــی صرفــا 
مثــل یــک کتــاب تئورئیک نیســت. تجــارب 
در  آمــده  دســت  بــه  و  شــده  اندوختــه 
شــرکتهای بــزرگ جهانــی را در بخش هــای 
تجــارت  و  خدمــات  و  صنعــت  مختلــف 
موفــق و شکســتها را تشــریح کــرده اســت 
و گفتــه کــه چــه عواملــی باعــث موفقیــت 
در آن زمان هــا شــده و چــه عواملــی ســبب 
شکســت شــده اســت. بنابرایــن تجربه هــا 
ــرای مدیــران شــرکتها خیلــی مهــم اســت  ب
توجــه کننــد کــه چــه اقداماتــی انجــام دهنــد 
کــه حــوزه مدیریــت مالــی خــود را در کل 
ــه اهــداف و برنامه هــا برســانند و  شــرکت ب

موفقیــت کســب کنــد.
ــاب مذکــور، نقش هــای  در بخش بنــدی  کت
بیــان  و  توصیــف  را  مدیرمالــی  مختلــف 
کــرده اســت زیــرا امــروزه مدیرمالــی دامنــه 
فعالیتش و اثرات انتظاری که از آن می رود 
ــه گذشــته خیلــی خیلــی تفــاوت  نســبت ب

ــدا کــرده اســت. پی

نقــش مدیــران مالــی یه عنوان تحلیلگر 
مدیران مالی و جایگاه مشاوره آنان 

همچنیــن بخش هــا و مضامیــن عمــده 
کتــاب اشــاره دارد بــه نقــش مدیــران مالــی 
در نقــش تحلیلگــر مدیــران مالــی و جایــگاه 
مشــاوره ای کــه می توانــد در جهــت تحقــق 
اهــداف اســتراتژیک ها بــه مدیریــت بدهــد. 
ایــن تحلیلگــر نقش بســیار مهــم اســت، در 
ســازمان های امــروزه ریســک فــراوران داریــم 
ســنجش این ریســکها و اثرات و پیامدهای 
ریســکها را در بــر دارد و حتــی اقداماتــی در 
جهت پیشــگیری از بروز و کاهش ریســک 
می تواند داشته باشد. مدیر مالی با احاطه 
و آشــنایی کــه بــا مباحــث دارد می توانــد 
کمــک کنــد و در بســیاری از ســازمان ها 
مدیــران مالــی خودشــان یکــی از اعضــای 

کمیتــه مدیریــت ریســک هســتند.

آشــنایی بــا مفهــوم حکیمانــه صرفــه 
جویــی و اســتفاده بهینــه از منابــع در کتــاب 

بازآفرینی مدیران مالی
مــا می گویــم واژه صرفه جویــی را بــکار ببریــم 
امــا صرفه جویــی خردمندانــه مطــرح اســت، 
مــا بالفاصلــه وقتــی می گویــم صرفه جویــی، 

هــم  مواقــع  برخــی  و  هزینه هــا  کاهــش 
هزینــه آمــوزش و نیــروی انســانی را کاهــش 
می دهیــم. اتفاقــا در برخــی موقعیتهــا بایــد 
هزینه ها را افزایش دهیم برای اینکه منافع 
آتــی درازمدتــی بــه دســت بیاوریــم در نتیجــه 
مفهــوم حکیمانــه صرفه جویــی و اســتفاده 
ــع بخــش دیگــری اســت کــه  ــه از مناب بهین

مدیــران مالــی می تواننــد، کمــک کننــد.

سنجــــش عملکــــــرد بــا چــــه متـــــر و 
معیــاری؟

مبحــث دیگــر ایــن کتــاب؛ بحــث ســنجش 
دشــواری هایی  از  یکــی  اســت.  عملکــرد 
کــه داریــم ایــن اســت کــه موفقیت هــا را 
بــا چــه متــر و معیــاری بایــد بســنجیم. در 
ــزار  حــوزه مدیریــت مالــی و دانــش مالــی اب
و تکنیک هایــی فراهــم شــده اســت کــه 
مــا می توانیــم کمــک کنیــم بــه ســازمان کــه 
ســنجش عملکــرد انجام شــود. بــرای نمونه 
ــزار ارزیابــی متــوازن. ــام اب مثــل ابــزاری بــه ن
بــه  ذینفعــان  و  مراجــع  بــه  پاســخگویی 
گونــه ای باشــد کــه هــم راهگشــا و هــم 
شــفافیت وجــود داشــته باشــد. یکــی دیگــر 
از وظایــف مهمــی کــه برعهده مدیــران مالی 

در بخش بندی  کتاب مذکور، 
نقش های مختلف مدیرمالی را 

توصیف و بیان کرده است زیرا امروزه 
مدیرمالی دامنه فعالیتش و اثرات 
انتظاری که از آن می رود نسبت به 
گذشته خیلی خیلی تفاوت پیدا 

کرده است

معرفــی کتــاب بازآفرینــی مدیــران مالــی ابوالقاســم فخاریــان رییــس 
پیشــین شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران  

مدیران مالی
مقاله

مقاله
Article

ایــن کتــاب بــه واســطه رهنمودهــای دقیــق کــه در ارتقــای واحد مالی و نقش جایگاه 
مدیر مالی تعریف و تفصیل کرده اســت.

کتابی با عنوان انگلیسی Reinventing Thecfo توسط دانشگاه هاروارد منتشر 
شــده اســت کــه بنــده بــا عنــوان »بازآفرینــی مدیــران مالــی« آن را ترجمــه کــرده ام و 

انتشــار یافته اســت.

ابوالقاسم فخاریان
حسابدار رسمی

کتاب بازآفرینی مدیران مالی
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این کتاب مبتنی 
بر یک سناریوی 
مشخص است 
یعنی صرفا مثل 

یک کتاب تئورئیک 
نیست

سناریوی مشخص

برش از مطلب

در بسیاری از 
سازمان ها مدیران 
مالی خودشان یکی 
از اعضای کمیته 
مدیریت ریسک 

هستند

مدیریت ریسک

مدیران مالی اشراف 
و احاطه خوبی 
نسبت به بازار 

سرمایه باید داشته 
باشند

بازار سرمایه

مدیران مالی یکی 
از نیروهای بسیار 

تاثیرگذار در سنجش 
پیشبرد استراتژی ها 

هستند

تصمیمات استراتژیک

ــا تمــام  ــد ب ــی بای قــرار دارد. امــروزه مدیرمال
ذینفعان قدرت تعامل وسیع داشته باشد 
کــه بتوانــد اطالعــات تاثیرگــذار را بــه عنــوان 
مرجع تصمیم گیری در اختیار چه مدیران 
داخلــی و ذینفعــان بیرونــی بــه طــور معیــن 
ســهامداران و بازاریابان ســرمایه و غیره قرار 
دهد. به همین دلیل مدیران مالی اشراف 
و احاطــه خوبــی نســبت بــه بــازار ســرمایه 
بایــد داشــته باشــند و قوانیــن و مقــررات و 

انتظــارات آنهــا را بداننــد. 

احــــاطه مدیــــران مالــی بــه قوانیـــن و 
مقررات

مبحــث مهــم دیگــر احاطــه مدیــر مالــی بــه 
قوانیــن و مقــررات اســت. گاهــی ضررهــای 
ســنگینی بــه دلیــل عــدم رعایــت قوانیــن و 
مقــررات در ســازمان ها متحمــل می شــویم. 
می توانــد  قوانیــن  بــر  تســلط  ایــن  حتــی 
از  شــویم  بهره منــد  مــا  کــه  کنــد  کمــک 
پیش بینی هایــی کــه در قانــون بــوده اســت. 
مثــال در قانــون مالیــات ممکــن اســت بــا 
احاطه بر آن بتوانیم راه هایی را برای استفاده 
بهینه و صرفه جویی مالیاتی نه فرار مالیاتی، 
غیــره  مالیات هــای  پرداخــت  از  اجتنــاب 

ضــروری و الــی آخــر انجــام دهیــم.
تحول در سازمان ها چگونه؟

بحــث مهــم دیگــر تحــول در ســازمان ها 
است. سازمان ها نمی توانند ساکن بمانند 
زیــرا محیــط اطــراف تغییــر می کنــد و رقابــت 
روبه افزایش است. بنابراین تحول و تغییر 
ــی  امــر دایمــی در ســازمان اســت. مدیرمال
کمــاکان می توانــد ایــن را بــه عنــوان یــک 
و  کنــد  تحلیــل  و  بســنجد  مهــم  پــروژه 
اصطالحــا در ایــن کتــاب گفتــه شــده کــه 

ــی پرچــم دار تحــول اســت. ــر مال مدی

مدیــران مالــی و تاثیــــر در ســنجش و 
پیشبرد استراتژی 

مــا می گوییــم ســازمان ها بــرای اینکــه موفق 
باشــند باید اســتراتژی مدار باشند. کماکان 
بســیار  نیروهــای  از  یکــی  مالــی  مدیــران 
تاثیرگــذار در ســنجش پیشــبرد اســتراتژی 
هــا هســتند. البتــه هــم در گام هــای اول 
تدوین اســتراتژی باید حضور داشــته باشــد 
کــه اســتراتژی مقــرون بــه منافــع ســازمان و 
اســتراتژی رقابت آمیــز تدویــن کنــد و از آن 
مهم تر پایش کند پیشبرد و نتیجه بخشی 
اســتراتژی کــه تدویــن شــده اســت. بنابراین 

بــا آن نقــش کنتــرل قــوی خــودش می توانــد 
اطمینــان بخشــی  و  کنــد  پایــش  را  ایــن 
کنــد بــه ذینفعــان کــه ایــن اســتراتژی ها 
درســت پیــش می رونــد چراکــه معضلــی 
کــه  اســت  ایــن  دارنــد  ســازمان ها  کــه 
اســتراتژی ها بســیار خوب تعریف می شــود 

امــا خــوب اجــرا نمی شــود.
ــه واســطه  ــان معتقــدم؛ ایــن کتــاب ب در پای
رهنمودهــای دقیــق کــه در ارتقــای واحــد 
مالــی و نقــش جایــگاه مدیــر مالــی تعریــف و 
ــد  تفصیــل کــرده اســت، مطالبــش می توان
در قالــب کارگاه هــای آموزشــی بــرای مدیــران 
مالــی و حتــی مدیــران غیرمالــی تشــکیل 
شــود. چــرا می گویــم مدیــران غیرمالــی بــرای 
اعضــای هئیت مدیــران و مدیــران عامل اگر 
خــوب جایــگاه و نقــش مدیــر مالــی را بداننــد 
می توانند آنها مطالبه  کنندگان خوبی باشند 
و کمک و حمایت کنند و از نقش مدیرمالی 
و اطالعاتــی کــه مدیرمالــی تهیــه می کنــد بــه 
شکل سودمندی مورد استفاده قرار دهند. 
بنابرایــن یــک جنبــه آمــوزش قــوی در درون 
مطالــب ایــن کتــاب اســت کــه بــه نظــر بنــده 
بــه صــورت کاربــردی و علمــی می توانــد در 

تمــام ســازمان ها تاثیرگــذار باشــد.  

در کتاب، نقش های 
مختلف  مدیرمالی 
را توصیف و بیان 
کرده است زیرا 
امروزه مدیرمالی 
دامنه فعالیتش و 

اثرات انتظاری که از 
آن می رود نسبت 
به گذشته خیلی 
خیلی تفاوت پیدا 

کرده است
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در حــال حاضــر جنبــه ســرمایه گــذاری 
بــرای مــا مدیــران مالــی مجهــول اســت، 
ســرمایه گــذاری بــه چــه معناســت و برخــی 
ســود بانکــی، خریــد زمیــن، طــال و ســکه را 
ســرمایه گذاری می دانند نظر شــما در این 

رابطه چیست؟
تعریفــی در علــم اقتصــاد در زمینه ســرمایه 
گــذاری وجــود دارد، بــه عبارتــی تخصیــص 
منابــع مالــی بــا یــک یــا چنــد دارایــی بــه گونه 
ای کــه بتوانیــم منابــع ارزشــمندی از آن در 
ــم را ســرمایه گــذاری  ــه دســت آوری آینــده ب

مــی گوییــم.
امــا چیــزی کــه مــی خواهیــم در رابطه بــه آن 
ــم هــر کاری ســرمایه گــذاری  صحبــت کنی
گــذاری هــا  از ســرمایه  نیســت، بخشــی 
کوچــک هســتند و دردســرآفرین و برخــی 

ســرمایه ای هســتند.

پروژهــای ســرمایه ای و شــش ویژگــی 
مهم

پــروژه هــای ســرمایه ای ۶ ویژگــی مهــم دارنــد 
نخســت آنکه تصمیم گیری در رابطه با آن 
ها بلندمدت است، آثار بلند مدتی بر جای 
مــی گذرانــد، پیامدهــای آنــان نامشــخص 
اســت، تصمیــم گیــری آنقــدر ســخت اســت 
کــه برگشــت از آنهــا دشــوار اســت ماننــد 
پتروشیمی میانکاله، ار لحاظ آینده شرکت 
فــوق العــاده حیاتــی اســت چــون قــرار اســت 

منابــع را در خــود حفــظ کنــد.
هــای  پــروژه  بــرای  اســت  الزم  بنابرایــن 
ســرمایه ای فکری بکنیم و یکســری پیش 
بینــی در رابطــه بــا آن هــا انجــام دهیــم کــه 

ــا نشــود. بشــود ی

ویژگــی هــای پــروژه هــای ســرمایه ای را 
تعریــف کردیــد، مــی خواهیــم در رابطــه بــا 

گــزارش امــکان ســنجی پــروژه های ســرمایه 
ای صحبــت کنیــم، چــه چیــزی را در امــکان 
ســنجی پــروژه هــای ســرمایه ای در نظــر می 
گیریــم یــا گــزارش طــرح توجیهــی از چــه 

بخش های تشکیل شده است؟
تصمیم گرفتن انتخاب کردن یک راه حل 
از بین حداقل ۲ راه حل است و این نشان 
مــی دهــد کــه بایــد راه حــل داشــته باشــیم 
بنابراین برای تصمیم گرفتن نیاز داریم که 

راه حل داشــته باشــیم.

هربــرت ســایمون و نظریــه در رابطــه بــا 
تصمیم گیری

ــوری خــود معتقــد  ــرت ســایمون در تئ هرب
اســت کــه تصمیــم گیــری مراحــل مختلفی 
دارد، مرحلــه نخســت اطالعــات، ســپس 
آگاهی، راه حل و در نهایت انتخاب اســت.
یکســری اطالعاتــی هســتند کــه مــا از آنــان 
آگاهــی  مــا در مرحلــه  و  نداریــم  آگاهــی 
اطالعــات را آورده و آن را تجزیــه و تحلیــل 

مــی کنیــم.
در ایــن بخــش آگاهــی مــا تجزیــه و طــرح 
کــه  اســت  ســنجی  امــکان  و  توجیهــی 
اطالعات فنی، مارکتینگ، محیط زیســت، 
قانون و حقوق را در کنار خود دارد و راه حل 
مختلــف را پیــش پــای شــما به عنــوان مدیر 
مــی گــذارد و حــق انتخــاب را بــرای مدیــر 

فراهــم مــی کنــد.
طــرح توجیهــی بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه 
ایــن زمینــه فراهــم شــود، در واقــع ابــزاری 
بــرای بررســی و ارزیابــی کســب و کار اســت.

امکان ســنجی پروژه های ســرمایه ای و 
سه بخش مهم 

اما امکان ســنجی پروژه های ســرمایه ای از 
ســه بخش تشــکیل شــده اســت. نخســت 

بخــش فنــی، بخــش دوم مارکتینــگ  و در 
نهایــت بخــش مالــی در کنار آنها الزم اســت 
که ارزیابی محیط زیســت و ارزیابی قانونی 
را داشــته باشــیم. بــه طــور مثــال قــرار اســت 
کاالیــی را تولیــد کنیــم کــه بــه لحــاظ قانونــی 
در کشــور اجازه انجام آن را نداشــته باشــیم 
ماننــد کســب و کار در بخــش مــواد مخــدر 
یــا محیــط زیســت بنابرایــن ایــن ارزیابــی هــا 

مهــم اســت.

بخش فنی و بررسی بخش تولید
اولیــن گام در بخــش فنــی اســت، در بخــش 
فنی و تکنیکال برای آغاز کار نیاز است هر 
چیــزی کــه مربــوط بــه امــکان تولیــد شــدن 
هســت را بررســی کنیــم ماننــد تکنولــوژی، 
ســاختار تولیــد، ظرفیــت، منابــع انســانی، 
مــواد اولیــه، شــیوه حمــل و نقــل ... و در 
نهایــت بــار مالــی هــر کــدام ثبــت می شــود و 

اطالعــات تولیــد را تهیــه مــی کنیــم.

مارکتینگ و بررسی بازار فروش
بخــش دوم یــا مارکتینــگ بایــد کاالیــی را 
کــه تولیــد کردیــم بــازار خریــد آزاد دارد یــا 
ــه طــور مثــال مــا یــک کاالیــی را در  ــر، ب خی
ســال ۲۰۲۰ تولیــد مــی کنیــم کــه  بــه طــور 
مثــال عــالء الدیــن تولیــد مــی کنــد بنابرایــن 
در بخــش مارکتینــگ بخــش بــازار را مــی 
سنجیم و در نهایت بخش صحنه ای بازار 
را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم، آیــا بــازار 
مــا انحصــاری اســت یــا عمومــی، مــا در بــازار 
چقــدر مــی توانیــم موثــر باشــیم، چقــدر مــی 
توانیــم بــا رهبــر ارتبــاط برقــرار کنیــم و مــوارد 

ایــن چنینــی را در نظــر مــی گیریــم.
در بخــش مالــی در واقــع به بخشــی رســیده 
ایــم کــه مراحــل فنــی و مارکتینــگ بــه اتمــام 
رســیده اســت، بســیاری از محققان معتقد 

گفت و گو
Conversation

 امــکان ســنجی پــروژه هــای ســرمایه ای بــا حضــور دکتــر امیــر
ابراهیم زاده عضو شورای عالی انجمن حسابداران ایران:

مدیران مالی
گفت و گو

امیر ابراهیم زاده
عضو شورای عالی انجمن  حسابداران خبره ایران

از  بخشــــــی  سنجــــــی  امــــکان 
حســــابداری مــــدیریت و یکــــی 
از تکنیــک هایــی اســت کــه در 
ــم. ــه آن مــی پردازی حســابداری ب

امکان سنجی پروژه های 
سرمایه ای و حسابداری مدیریت

تصمیم گرفتن انتخاب کردن یک راه 
حل از بین حداقل ۲ راه حل است و 
این نشان می دهد که باید راه حل 
داشته باشیم بنابراین برای تصمیم 
گرفتن نیاز داریم که راه حل داشته 

باشیم

01

در بخش فنی و تکنیکال برای آغاز 
کار نیاز است هر چیزی که مربوط به 
امکان تولید شدن هست را بررسی 
کنیم مانند تکنولوژی، ساختار تولید، 
ظرفیت، منابع انسانی، مواد اولیه، 
شیوه حمل و نقل ... و در نهایت 
بار مالی هر کدام ثبت می شود و 

اطالعات تولید را تهیه می کنیم

02

جریان های وجه نقد سه دسته 
جریان های آغاز فعالیت، طی 

فعالیت و جریان های خاتمه فعالیت 
تقسیم می شوند. در این سه بازه 

زمانی الزم است اطالعاتی از گردش 
مالی به دست بیاوریم

03
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هســتند کــه در ۵ ســال آینــده A  مقــدار 
فروختــه مــی شــود و ایــن فــروش تبدیــل بــه 
نقد خواهد شد، در اینجاست که کار بچه 
های مالی آغاز می شود و باید نقد ۵ سال 

آینــده رو مشــخص کنند.

بخش مالی و دو گره اصلی 
در بخــش مالــی ۲ گــره اصلــی وجــود دارد، 
نخستین گره پیش بینی جریان های وجه 
نقد و بخش دوم برآورد هزینه تامین مالی 

است.
جریــان هــای وجــه نقــد ســه دســته جریــان 
هــای آغــاز فعالیــت، طــی فعالیــت و جریــان 
هــای خاتمــه فعالیــت تقســیم مــی شــوند.

در این ســه بازه زمانی الزم اســت اطالعاتی 
از گــردش مالــی بــه دســت بیاوریــم. ورودی 
مــا، ســرمایه گــذاری پــروژه آیــا ماننــد خریــد 
ماشــین آالت، خریــد زمیــن و اســکان ... 
بنابرایــن اگــر ابتــدای پــروژه بــرآوردی صــورت 
نگیــرد خروجــی شــکل نمی گیــرد، عــالوه بر 
اینکــه در برابــر خروجــی هــا ورودی هــای نیز 

بایــد وجــود داشــته باشــد.
در طــی پــروژه کــه فــاز دوم کار اســت ایــن 
اســت کــه در طــی ۵ ســال ورودی هــای 
نقدی از نوع فروش و ورودی های خروجی 

چگونــه اســت.

در  گــذاری  سیاســت  نتیجــه  فــروش 
بخش  مارکتینگ

فــروش نتیجــه سیاســت گــذاری در بخــش 
مارکتینــگ اســت، افــرادی کــه در بخــش 
ــد کــه  ــه ان ــد گفت ــوده ان مارکتینــگ فعــال ب
مــی تــوان ســالی A تومــان بفروشــند چــون 
 بــازار را رصــد کــرده انــد بنابرایــن مــی توانیــم 
ورودی هــا را توزیــع کنیــم و هزینــه مالــی و 
ــی )بیمــه، مالیــات( و در  هزینــه هــای قانون
پایــان هــر ســال خالــص ورودی و خروجــی 
داریــم کــه اگــر منفــی باشــد نیــاز به ســرمایه 
گــذاری و تامیــن مالــی مجــدد داشــته و آن را 

شــارژ مــی کنیــم.
ــروژه یکســری  ــا خاتمــه پ ــه آخــر ی در مرحل
دارایــی هایــی داریــم کــه مــی توانــد ارزش و 
یکســری هزینــه داریــم بــرای برچیدن پــروژه
طــور  بــه  و  آمــده  پــول  چقــدر  هرســال 
 خالــص کــه بتوانیــم بــرای آن برنامــه ریــزی 

کنیم.
گــره دوم حداقــل بــازه مورد انتظار اســت که 
شــامل هزینــه مالــی مــورد انتظــار نیــز مــی 
شــود کــه الزم اســت روش هــای مختلفــی 

بــرای تامیــن مالــی داشــته باشــیم.

مرحلــه چــک اســت هــای ارزیابــی پــروژه 
ها و ۵ تکنیک ارزیابی 

بعــد از ایــن مرحلــه وارد چــک لیســت هــای 
ارزیابــی پــروژه هــا مــی شــویم کــه ۵ تکنیــک 
ــروژه هــا وجــود دارد ضمــن  ــی پ ــرای ارزیاب ب
اینکــه پــروژه هــا بــه دو بخــش ایســتا و پویــا 

دســته بنــدی مــی شــوند.
در بخــش ایســتا ارزش زمانــی پــول در نظــر 
گرفتــه نمــی شــود، امــا در دســته معیارهــای 
اصلــی تعییــن پــروژه اســت و دوره بازگشــت 
ســرمایه بــرای تصمیــم گیــری بــوده و آنچــه 
مورد نظر همه برای ســرمایه گذاری اســت 

بــا آن مشــخص مــی شــود.
حســابداری  میانگیــن  تکنیــک  دومیــن 
 اســت کــه مــا در شــرایط اقتصــادی تورمــی 
نمــی توانیــم مبنــای انــدازه گیــری داشــته 

باشــیم.
بعــد از تکنیــک ایســتا وارد فضــای پویــا مــی 
شــویم کــه مبلــغ ســرمایه گــذاری در ســال 
صفر در نظر گرفته می شــود ارزش افزوده 
است اما ورودی ها از سال ۱ به بعد را باید 

مشخص کنیم.
ارزش افزوده تمام ورودی ها با نرخ تنظیم 
را تبدیــل بــه امــروز مــی کنیــم و ســرمایه 
گذاری را کسر می کنیم اگر حاصل مثبت 
بــود ســرمایه گــذاری کــردن خوب اســت اگر 
حاصل منفی بود ســرمایه گذاری مطلوبی 

بــه دنبــال نــدارد.

به طور مثال ما یک کاالیی را در سال ۲۰۲۰ تولید می کنیم که  به طور مثال 2020
عالء الدین تولید می کند بنابراین در بخش مارکتینگ بخش بازار را می سنجیم 

و در نهایت بخش صحنه ای بازار را مورد بررسی قرار می دهیم، آیا بازار ما 
انحصاری است یا عمومی، ما در بازار چقدر می توانیم موثر باشیم، چقدر می 

توانیم با رهبر ارتباط برقرار کنیم و موارد این چنینی را در نظر می گیریم

هربــرت ســایمون در 
تئــوری خــود معتقــد 
اسـت کـه تصمیـم 

گیـری مراحـل 
مختلفی دارد، 

مرحلــه نخســت 
اطالعات، ســپس 

آگاهی، راه حل و در 
نهایت انتخاب اسـت. 

یکسـری اطالعاتی 
هسـتند کـه مـا از 

آنـان آگاهــی نداریــم 
و مــا در مرحلــه 

آگاهــی اطالعات را 
آورده و آن را تجزیــه و 

تحلیــل مــی کنیــم.

برش از مطلب
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ارزش منصفانه چیست و کار آن چگونه 
است؟ 

قبــل از اینکــه ارزش منصفانــه را تعریــف 
کنیــم اجــازه بدهیــد مقدمــه ای در رابطــه 
با داســتان ارزش منصفانه داشــته باشــیم. 
در ایران استانداردها ترجمه استانداردهای 
بیــن المللــی اســت در ســال ۱۹۸۹ یــک 
چهارچــوب گزارشــگری مالــی منتشــر شــد 
کــه ایــن چهارچــوب مانند قانون اساســی ما 
کلیات را بیان کرده و در آن جزئیات مطرح 

نمــی شــود.

دهه ۸۰ و ترجمه چهارچوب گزارشگری 
مالی در ایران

ایــن چهارچــوب  ایــران و در دهــه ۸۰  در 
گزارشــگری ترجمــه و منتشــر شــد و از دو 
ویژگــی مهــم کــه در زمینــه کیفــی اطالعــات 
نخســتین  اســت  برخــوردار  اســت  مالــی 
ویژگــی مرتبــط بــا محتــوا اطالعــات بــوده و 
ویژگــی دوم در رابطــه بــا نحــوه ارائــه اســت.
در بخــش ویژگــی هــای مرتبــط بــا محتــوای 
و  بــودن  اتــکا  قابــل  اصــل  دو  اطالعــات 
مربــوط بــودن بســیار مهــم اســت در واقــع 
قابــل اتــکا بودن یعنی عددی کــه در صورت 
مالــی انــدازه گیــری مــی کنیــد عــالوه بــر 
اینکــه مربــوط باشــد متکــی بــر یک معامله 
واقعــی باشــد کــه بتوانیــم بــه آن اتــکا کنیــم 
بــه عبارتــی قابــل اتــکا بــودن مــا را بــه ســمت 

قابل اتکا بودن ما را 
به سمت استفاده 

از روش اندازه گیری 
به روش بهای 

تمام شده سوق 
می دهد

سید محمد باقر آبادی
دبیر  کل انجمن حسابداران خبره ایران

مدیران مالی
گفت و گو

اندازه گیری ارزش منصفانه  طبق الزامات استاندارد حسابداری

اســتفاده از روش انــدازه گیــری بــه روش 
بهــای تمــام شــده ســوق مــی دهــد.

دهــه ۸۰ و اســتفاده از اســتاندارد بــه 
روش بهای تمام شده

 در دهــه ۸۰ میــالدی و دهــه ۸۰ شمســی 
زمانــی  کــه صحبــت از اســتاندارد مــی شــود 
بیشتر از همان اندازه گیری به روش بهای 

تمــام شــده اســتفاده مــی کردنــد. 
بــا  مشــترکی  پــروژه  در   ۲۰۱۰ ســال  در   
همکاری هیات استانداردهای بین المللی 
چهارچــوب  آمریــکا  اســتاندارد  هیــات  و 
ــن  ــر یافــت امــا ای ــی را تغیی گزارشــگری مال
چهارچــوب چالــش هــای زیــادی را داشــت و 
بخشی از آن را نتوانستند جمع کنند و یک 
فصــل از ایــن چهارچــوب نظــری تصویــب و 
الزم االجرا شد و یک فصل را نگه داشتند 
و گفتند که بعدها آن را تکمیل می کنیم.

ســـــال ۲۰۱۰ و اصــــــــالح چهــارچـــــــوب 
گزارشگری مالی در جهان 

ــه  امــا در ایــن چهارچــوب مراحــل مربــوط ب
اصطالحات مالی تغییر کرد این استاندارد 
از دو ویژگــی مهــم برخــوردار بــود ویژگــی 

بنیــادی و ویژگــی بهبــود دهنــده اســت.
و در ایــن مرحلــه آمدنــد در کنــار قابلیــت 
را  صادقانــه  بیــان  ویژگــی  بــودن  مربــوط 

حرکت از گزارشگری مالی 
محافظه کارانه به سمت استفاده از ارزش منصفانه 

سید محمد باقر آبادی:

2010
در سال ۲۰۱۰ در پروژه مشترکی با 
همکاری هیات استانداردهای بین 
المللی و هیات استاندارد آمریکا 

چهارچوب گزارشگری مالی را تغییر 
یافت اما این چهارچوب چالش های 

زیادی را داشت و بخشی از آن را 
نتوانستند جمع کنند و یک فصل از 
این چهارچوب نظری تصویب و الزم 
االجرا شد و یک فصل را نگه داشتند 
و گفتند که بعدها آن را تکمیل می 

کنیم

گفت و گو
Conversation
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در ویژگی بیان 
صادقانه گفته می 

شود که برای من مهم 
نیست که عددی 

که می دهی متکی 
بر یک معامله مالی 
باشد بلکه برای من 
مهم است که این 

عدد متکی بر واقعیت 
 و بیان صادقانه 

باشد

در ایران این اسـتاندارد 
 تعریف شـده اسـت

بـه نـام اسـتاندارد ۴۲، 
 امـا هنـوز چهارچـوب

گزارشـگری و نظری آن 
 تغییر نکرده اسـت

و عمـده اسـتانداردهای 
 اجرایـی بـه سـمت
بهای تمام شـده 

اسـت. اما در موادی 
مجاز هسـتیم 

کـه از اسـتاندارد 
ارزش منصفانـه 

اسـتفاده کنیـم ماننـد 
 اسـتاندارد۱۱، از سـال

۹۸ در بخـش سـرمایه 
گـذاری امالک 

مـی توانیــم از ایــن 
روش اســتفاده کنیــم.

برشی از مطلب

مطــرح کردنــد در ایــن ویژگــی گفتــه مــی 
شــود کــه بــرای مــن مهم نیســت که عــددی 
کــه مــی دهــی متکــی بــر یــک معاملــه مالــی 
باشــد بلکــه بــرای مــن مهــم اســت کــه ایــن 
 عــدد متکــی بــر واقعیــت و بیــان صادقانــه 

باشد.

سال ۲۰۱۱ و تصویب اندازه گیری ارزش 
منصفانه

بنابرایــن در ســال ۲۰۱۰ چهارچــوب نظــری 
تغییــر پیــدا کــرد و بالفاصلــه در ســال ۲۰۱۱ 
اســتاندارد پیشــرفت و نحــوه انــدازه گیــری 
ارزش منصفانــه تصویــب شــد و از ســال 
۲۰۱۳ الزم االجــرا شــد و بعــد از آن دنیــا را 
کــه نــگاه مــی کنیــد تغییــر اســتانداردها  و 
ارزش  از  اســتفاده  بــه ســمت  بیشــتر   ..

منصفانــه حرکــت مــی کنــد. 
چــون چهــار چــوب نظــری تعبیــر پیــدا کــرد و 
حــاال کــه قــرار اســت بیــان صادقانــه داشــته 
باشــیم یــک جــوری باشــد قابــل مقایســه 

باشــد و چهارچــوب داشــته باشــیم.
کار اســتاندارد IFRS13  ایــن اســت کــه اگــر 
جایــی یکســری شــما را مجــاز کــرد کــه از 
ارزش منصفانــه اســتفاده کنیــد بــه مــا بگــو 

چــکار کنــی و چطــور از آن اســتفاده کنــی.

استاندارد ۴۲ و ارزش منصفانه
در ایران این اســتاندارد تعریف شــده اســت 
بــه نــام اســتاندارد ۴۲،  امــا هنــوز چهارچــوب  
گزارشــگری و نظری آن تغییر نکرده اســت 
و عمــده اســتانداردهای اجرایــی بــه ســمت 
بهای تمام شــده اســت. اما در موادی مجاز 
هســتیم کــه از اســتاندارد ارزش منصفانــه 
اســتفاده کنیــم ماننــد اســتاندارد۱۱، از ســال 
۹۸ در بخــش ســرمایه گــذاری امــالک  مــی 
توانیــم از ایــن روش اســتفاده کنیــم. حــاال 

هــر جایــی کــه الــزام بــه انــدازه گیــری ارزش 
اســتاندارد ۴۲  نیازمنــد  اســت  منصفانــه 

اســت.
ــرای دوســتان مطــرح مــی  ســوالی کــه ب
شــود ایــن اســت کــه اســتانداردهای ارزش 
انــدازه گیــری منصفانــه در رابطــه بــا چــه 
چیــزی صحبــت مــی کنــد و چطور مــی توان 

ار آن استفاده کرد؟
اســتاندار تجویزی نیســت که شــما  کجا از 
آن اســتفاده کنیــد اینکــه کجــا بــرای انــدازه 
گیــری و چــه بــرای افشــا کــردن اســت ایــن 

مهــم اســت.
ــزام و مجــاز شــود  هــر جــا چنیــن چیــزی ال
خــورد،  مــی  مــا  درد  بــه   ۴۲ اســتاندارد 
اســتاندارد ۴۲ بــه مــا مــی گویــد کــه چگونــه 

از ارزش منصفانــه اســتفاده کنیــم.

اســتاندارد ۴۲ و چگونگــی اســتفاده از 
ارزش  منصفانه

 ایــن اســتاندارد بــه چنــد بخــش دســته 
بنــدی مــی شــوند نخســت ارزش منصفانــه 
را تعریــف مــی کنــد و تعریــف قبلــی را تغییر 
مــی دهــد بخــش دوم کــه اصــل داســتان 
اســت کــه یــک چهارچــوب بــه مــا مــی دهــد 
حــاال کــه مــی خواهیــد ارزش منصفانــه را 
حســاب کنیــد آن را در یــک چهارچــوب 
حســاب کنیــد و در نهایــت بخــش ســوم کــه 
بخــش افشــا نــام دارد بــه مــا مــی گویــد حــاال 
کــه ارزش منصفانــه آمــد بایــد یک چیزهای 

را افشــا کنــد.
ایــن اســتاندارد ایــن چنــد بخــش را در برمــی 
گیــرد و زمانیکــه یــک بخــش مــا را مجــاز بــه 

اســتفاده از ارزش منصفانــه کنــد.

به کارگیری این اســتاندارد در ایران و در 
زمان مواجهه با تورم چگونه است و چقدر 

این ارزش منصفانه مفید است؟
اســتانداردهای  مجموعــه  دنیــا  تمــام  در 
بیــن المللــی وجــود داد کــه ظاهــرا مــا آنهــا 
را پذیرفتــه ایــم و ترجمــه کردیــم، در همــان 
مجموعــه اســتانداردهای بیــن المللی بابت 
مشــخص  را  مــا  تکلیــف  موضــوع  ایــن 
ــام  ــا ن کــرده اســت یــک اســتاندارد داریــم ب
گزارشگری در شرایط ابرتور یا تورم باال .. در 
ایــن اســتاندارد تــورم بــاال تعریف شــده و اگر 
در کشــوری چنیــن شــرایطی وجــود داشــته 
باشد شامل این استاندارد می شود و باید 
تمام استانداردها را بیرون ریخت و باید بر 
اســاس شــرایط تــورم گــزارش دهــی کــرد امــا 
متاســفانه ما این اســتاندارد را نیاورده ایم و 

آن را ترجمــه نکردیــم.

گزارشــگری در شــرایط تــورم بــاال ترجمــه 
نشده است 

در شــرایط تــورم مــردم پــول را نگــه نمــی 
دارنــد و آن را تبدیــل بــه کاال مــی کنند با این 
شــرایط اگــر نــگاه کنیــم نمــی توانیــم بحــث 
کنیــم کــه ایــن اســتاندارد بــه درد مــا مــی 
خــورد یــا خیــر، در واقــع در این شــرایط هیچ 
کــدام از اســتانداردها بــه درد مــا نمی خــورد.
امــا اگــر در شــرایط ایــده آل قــرار داشــته 
ارزش  اســتاندارد  از  اســتفاده  باشــیم 
منصفانــه خیلــی بهتــر از بهــای تمــام شــده 

اســت.
بــه  را  مــا  نیســت  قــرار  اســتاندارد  ایــن 
ســمت انــدازه گیــری ارزش منصفانــه ببــرد 
بلکــه نخســت بایــد اســتانداردهای اول و 
چهارچــوب نظــری، اســتانداردهای دیگــر 
تغییــر  را  المللــی  بیــن  اســتاندارد  ماننــد 
از گزارشــگری محافظــه  مــا  اســتاندارد  و 
 کارانــه بــه ســمت ارزش منصفانــه حرکــت 

کند.
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حسابداری صنعتی  
بهایابی  یا حسابداری بها 

عنــوان Industrial Accounting را کــه 
گــوگل می کنیــم، اولیــن یافتــه پیونــد یــک 
نســخه  در  کــه  اســت  ایرانــی  وبســایت 
بــه  قریــب  به احتمــال  آن،  انگلیســی 
یقیــن در برگــردان از فارســی بــه انگلیســی 
اصطــالح  ایــن  از  صنعتــی،  حســابداری 
کــرده  اســتفاده  نادقیــق(  )یــا  نادرســت 
کمــال  در  هــم،  یافتــه  دومیــن  اســت. 
ناباوری، عنوان یکی از مقاالت معتبرترین 
جهــان  حســابداری  دانشــگاهی  مجلــه 
Accounting Review )نشــریه علمــی- 
امریــکا(  حســابداری  انجمــن  پژوهشــی 
اســت! کــه البتــه تاریــخ مقالــه )1959م. 
1338هـــ.ش.( خیالمــان را راحــت می کنــد 
کــه مربــوط بــه زمانــی اســت کــه حتــی در 
 Cost امریــکا نیــز زمینه هــای تخصصــی
 Management و   Accounting
بایــد  کــه  آن طــور  هنــوز   Accounting
و شــاید پــا نگرفتــه بودنــد، و حتــی خــود 
امــروزی  بــه مفهــوم  نیــز،   Accounting
آن، یــک زمینــه تخصصــی نوپــا به شــمار 

می رفــت.
در زبــان فارســی امــا وضعیــت متفــاوت 
اســت. نزد عموم حســابداران، و صد البته 
نــزد غیرحســابداران، اصطــالح حســابداری 
ــان متداولتریــن اصطــالح  صنعتــی همچن
ایــن زمینــه تخصصــی  بــه  اطــالق  بــرای 

اســت. 
بــه  کــه  اســت  ســالی  چنــد  البتــه 
دغدغــه  انــدک  کــه  اســتادانی  همــت 
دروس  عنــوان  دارنــد،  اصطالح شناســی 
ّــه ارتقــاء  مربــوط در دانشــگاهها یــک پل
یافتــه و بــه بهایابی )Costing( تغییــر داده 
شــده اســت؛ که صد البته عنوان بهتری از 
حســابداری صنعتــی اســت. ولــی همچنــان 

اســت! ناقــص 

هدف اصلی: اندازه گیری و افشای بها
نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه رمــز کلیدی 
توفیــق در آموختــن و آموزانــدن و اجــرای آن 
زمینــه تخصصــی کــه مــا در ایــران بــا عنــوان 
ایــن  می شناســیم،  حســابداری صنعتــی 
اســت کــه اوالً، تفاوتهــا و اشــتراکات ایــن 
ــا دو زمینــه تخصصــی  زمینــه تخصصــی ب
ــی و حســابداری مدیریــت  حســابداری مال
را بدانیــم؛ و ثانیــاً، بتوانیــم در چنــد جملــه 
ســاده بــه یــک حســابدار دیگــر بگوییــم 
تخصصــی  زمینــه  ایــن  اصلــی  هــدف 
چیســت، و ایــن هــدف بــا چــه ابزارهایــی 

می شــود. بــرآورده 
از پرداختــن بــه تفاوت هــا و اشــتراکات ایــن 
ســه زمینــه تخصصــی کــه بگذریــم )چــون 
مجــال دیگــری را می طلبــد(؛ شــخصاً اگــر 
بخواهــم هــدف اصلی حســابداری صنعتی 
را به یک همکار حســابدار توضیح بدهم، 

چنیــن عــرض می کنــم:
طبــق اســتانداردهای حســابداری )منظــور 
و مشخصــــــاً  اســت(،  مالــی  حســابداری 
ــابداری  ــابداری 8 حســــــــ ــدارد حســ استانــــ
 IAS2 مــــوجــــودی مــــــواد و کاال )ایــران( و
)استـــــاندارد بیـــــن المللی حســــــابداری 2(، 
واحدهــای تجــاری از هــر نــوع کــه باشــند 
ــدی( ملــزم  ــاتی، بازرگانــی، تولیـــــ )خـــــدمــــــ
هســتند، موجودی مواد و کاالی خود را به 
کمتریــن بهــای تمام شــده و خالــص ارزش 
فــروش اندازه گیــری و در صورتهــای مالــی 
شناســایی کننــد )از اســتثنائات ایــن الــزام 
می گذریــم(. عالوه برایــن، همــه واحدهــای 
تجــاری، حتــی آنهایــی کــه در تهیــه صــورت 
ســود و زیــان خــود از طبقه بنــدی هزینه هــا 
بر مبنای ماهیت استفاده می کنند، ملزم 
هســتند مبلــغ دقیــق و جزئیــات بهــای 
تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  طــی  

هدف اصلی آن زمینه تخصصی 
که ما در ایران با عنوان حسابداری 
صنعتی می شناسیم، محاسبه بهای 

تمام شده )Cost( موجودیهای 
واحدهای تجاری است. البته این 
الزام، با افشای مبلغ جمع کل 
موجودی ها رعایت نمی شود!

مدیران مالی
مقاله

مقاله
Article

محسن قاسمی
نویسنده و پژوهشگر

حسابداری صنعتی

دوره  را در صورتهــای مالــی خــود افشــا کنند 
)بنــد 52.ب اســتاندارد8(.

بنابراین، هدف اصلی آن زمینه تخصصی 
عنــوان حســابداری  بــا  ایــران  در  مــا  کــه 
بهــای  محاســبه  می شناســیم،  صنعتــی 
تمام شــده )Cost( موجودیهــای واحدهــای 
تجــاری اســت. البتــه ایــن الــزام، بــا افشــای 
رعایــت  موجودیهــا  کل  جمــع  مبلــغ 
تجــاری  واحدهــای  چــون  نمی شــود! 
طبــق اســتاندارد 8 ملــزم هســتند مبلــغ 
در  )ارائه شــده  کاال  و  مــواد   موجــودی  
صــورت وضعیــت مالــی( را در یادداشــتهای  
توضیحــی ، متناســب  بــا ماهیــت  فعالیــت  
خــود طبقه بنــدی  کننــد؛ و مبلــغ  هــر یــك  از 
گروههــای  عمــده  موجودیهــا شــامل مــوارد 
زیــر و تغییــرات  آنهــا از یــك  دوره  بــه  دوره  

دیگــر را نیــز افشــا کننــد:
 مواد اولیه 

 كار در جریـــان  پیشــرفت  )شــامل  كـــاالی  
در جریـــان  ســاخت  و كارهــای  خدماتــی  در 

جریــان  تكمیــل (
 كاالی  ساخته  شــده  و كاالی  خریــداری 

  شــده  بــرای  فــروش 
 مــواد و کاالی  در راه  )در شــناخت  ایــن  
موجودیهــا، مقطــع  زمانــی  انتقــال  مالكیــت  

بایــد مــالك  عمــل  باشــد(

 ســایر اقــالم  مصرفــی  )از قبیــل  قطعــات  
ــوازم  یدكــی  ماشــین آالت  ، ملزومــات  و  و ل

مــواد غیرمســتقیم (
 اقالمــی  كــه  بــه  طــور معمــول  و بــا توجــه  
بــه  شــرایط  ایجادشــده  بــه منظــور فــروش  
ضایعــات   قبیــل   )از  میشــود  نگهــداری  
تولیــد، داراییهــای  ثابــت  بركنارشــده  و اقــالم  

اســقاطی (
اندازه گیــری  الزامــات  کــردن  بــرآورده  در 
چالــش  اصلی تریــن  فــوق،  افشــای  و 
حســابداران به ویــژه در واحدهــای تولیــدی 
و خدماتــی، تخصیــص بهای انباشت شــده 
اولیــه، دســتمزد،  )مــواد  بهــا  در مخــازن 
سربار ساخت( بین کاالی ساخته شده )یا 
خدمات تکمیل شده( و كـــاالی  در جریـــان  
ــان  تكمیــل (  ــا خدمــات  در جری ســاخت  )ی
اســت؛ کــه بســته بــه ماهیــت واحــد تجاری 
و نــوع فعالیــت آن، ناگزیــر بــه اســتفاده از 
یکــی از سیســتم های بهایابــی ســفارش 
کار )سیســتم بهایابــی متفــاوت( یــا بهایابی 
یکســان(  بهایابــی  )سیســتم  مرحلــه ای 

هســتند.
بــا اطمینــان خاطــر می تــوان  رو،  ایــن  از 
گفــت، هــدف اصلــی آن زمینــه تخصصــی 
عنــوان حســابداری  بــا  ایــران  در  مــا  کــه 
اندازه گیــری  می شناســیم،  صنعتــی 
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منصفانه تریــن تقریــب ممکــن از بهــای 
و  موجودیهــا  عمــده  طبقــات  تمام شــده 
بهــای تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  
)طــی  دوره(  واحــد تجــاری بــا رعایت الزامات 
اســتانداردهای حســابداری مالــی به منظــور 
)تهیــه  برون ســازمانی  مالــی  گزارشــگری 

صورتهــای مالــی( اســت.

و  مالــی  فصــل مشــترک حســابداری 
حسابداری مدیریت

به رغــم هــدف و کارکــرد اصلــی فــوق، بایــد 
توجــه داشــت، از آنجــا کــه اطالعــات بهــای 
و  موجودیهــا  عمــده  طبقــات  تمام شــده 
بهــای تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  
)طــی  دوره(  جــزو کلیدی تریــن اطالعــات 
تجــاری  واحدهــای  مدیــران  نیــاز  مــورد 
درون ســازمانی  تصمیم گیریهــای  بــرای 
نیــز به شــمار می آیــد؛ از ایــن رو، آن زمینــه 
عنــوان  بــا  ایــران  در  مــا  کــه  تخصصــی 
حســابداری صنعتــی می شناســیم، فصــل 
مشــترک دو زمینــه تخصصــی حســابداری 
مالــی و حســابداری مدیریــت نیــز به شــمار 
می آیــد. ولــی از آنجــا کــه در حســابداری 
مدیریــت مقیـّـد بــه رعایــت اســتانداردهای 
ابزارهــای  نیســتیم،  مالــی  حســابداری 
بهایابــی )Costing( حســابداری مدیریــت 

در مقایسه با ابزارهای بهایابی حسابداری 
توســعه  صنعتــی  حســابداری  و  مالــی 
بیشــتری پیــدا کرده انــد، و توســعه مفاهیم 
مدرنی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت 
هــدف،...  مبنــای  بــر  بهایابــی   ،)ABC(
حســابداری  بیشــتر  چابکــی  دســتاوردِ 
اســتانداردها(  بــه  )القیــد  مدیریــت 
نســبت بــه حســابداری مالــی )مقیّــد بــه 

اســت. اســتانداردها( 

نــه حســابداری صنعتــی، نــه بهایابــی؛ 
حسابداری بها

بــا توجــه بــه مراتــب فــوق، و از آنجــا کــه هــدف 
و کارکــرد اصلــی آن زمینــه تخصصــی کــه 
ــوان حســابداری صنعتــی  ــا عن ــران ب مــا در ای
می شناســیم، هم در حســابداری مالی و هم 
در حسابداری مدیریت، اندازه گیری و افشای 
بهــای تمام شــده طبقــات عمــده موجودیهــا 
و بهــای تمام شــده موجودیهــای  فروش  رفتــه  
واحدهــای  مختلــف  انــواع  در  دوره(   )طــی  
تجــاری )خدماتــی، بازرگانــی، تولیــدی( اســت؛ 
بی تردیــد عنــوان دقیــق، درســت و کامــل ایــن 
زمینــه تخصصــی، همانگونــه کــه در ســطح 
بین المللــی نیــز بــا همیــن عنــوان شــناخته 
 Cost( و نامیــده می شــود، حســابداری بهــا

اســت.   )Accounting

چــرا کــه نامیــدن ایــن زمینــه تخصصــی بــا 
ــوان حســابداری صنعتــی هــم محــدود  عن
تجــاری  بــه واحدهــای  آن  کــردن ذهنــی 
صنعتــی اســت؛ و هــم از ســوی دیگــر، ایــن 
کــه  می کنــد  القــا  را  نادرســت  برداشــت 
ایــن زمینــه تخصصــی همــه جنبه هــای 
حسابداری در واحدهای تجاری صنعتی را 
دربرمی گیــرد. در صورتــی کــه می دانیم این 
زمینــه تخصصی هــم در واحدهــای تجاری 
گوناگــون )نــه فقــط صنعتی(کاربــرد دارد؛ و 
هــم اینکــه در واحدهــای تجــاری صنعتــی 
)هماننــد ســایر واحدهــای تجــاری( صرفــا 
بــرای شناســایی و اندازه گیــری و افشــای 
بهــای تمام شــده طبقــات عمــده موجودیهــا 
و بهای تمام شــده موجودیهای  فروش  رفته  

)طــی  دوره( بــکار مــی رود.
دلیــل کامل تــر و درســت تر بــودن عنــوان 
 )Cost Accounting( بهــا  حســابداری 
نســبت بــه بهایابــی )Costing( نیــز بســیار 
ســاده اســت. زیــرا، بهایابــی صرفــا یکــی از 
ابزارهــای مــورد اســتفاده در حســابداری بها 
اســت؛ نــه همــه آن! همــان طــور کــه در 
بــاال نیــز اشــاره شــد، حســابداران واحدهــای 
شناســایی،  الزامــات  رعایــت  در  تجــاری 
اســتانداردهای  افشــای  و  اندازه گیــری 
حســابداری مالــی، بــا اصلی تریــن چالشــی 

آن زمینه 
تخصصی که ما 
در ایران با عنوان 

حسابداری صنعتی 
می شناسیم، 

فصل مشترک دو 
زمینه تخصصی 

حسابداری مالی و 
حسابداری مدیریت 

نیز به شمار می آید

برش از مطلب

ابزارهای بهایابی 
 )Costing(

حسابداری مدیریت 
در مقایسه با 

ابزارهای بهایابی 
حسابداری مالی و 
حسابداری صنعتی 
توسعه بیشتری پیدا 

کرده اند

ابزارهای بهایابی 

بی تردید عنوان 
دقیق، درست 
و کامل این 

زمینه تخصصی، 
همانگونه که در 
سطح بین المللی 

نیز با همین عنوان 
شناخته و نامیده 

می شود، حسابداری 
 Cost( بها

 )Accounting
است

عنوان دقیق

بهایابی صرفا 
یکی از ابزارهای 
مورد استفاده در 

حسابداری بها است 
نه همه آن!

بهایابی
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کــه مواجــه می شــوند، تخصیــص بهــای 
انباشت شــده در مخــازن بهــا )مــواد اولیــه، 
کاالی  بیــن  ســاخت(  ســربار  دســتمزد، 
ساخته شــده )یــا خدمــات تکمیل شــده( 
ــا خدمــات   ــان  ســاخت  )ی ــاالی  در جریـ و كـ
در جریــان  تكمیــل ( اســت؛ کــه بســته بــه 
ماهیــت واحــد تجــاری و نــوع فعالیــت آن، 
ناگزیر به اســتفاده از یکی از سیســتم های 
بهایابــی ســفارش کار )سیســتم بهایابــی 
متفــاوت( یــا بهایابــی مرحلــه ای )سیســتم 
عبــارت  بــه  هســتند.  یکســان(  بهایابــی 
مرحــــله  یــک  صــــرفا  بهــــایابی  دیگــــر، 
 محــاسبــــاتی از فــــرایند حســــابداری بهــا

است. 
در حالــی کــه در حســابداری بهــا، در طــول 
یکایــک  ابتــدا،  گزارشــگری،  دوره  هــر 
تحقــق  بــه  منجــر  مالــی  رویدادهــای 
عوامــل تشــکیل دهنده بهــای تمام شــده 
موجودیهــا شناســایی )ثبــت( می شــوند، 
و بدیــن ترتیــب، عوامــل تشــکیل دهنده 
شــامل  موجودیهــا،  تمام شــده  بهــای 
و  دســتمزد،  بهــای  اولیــه،  مــواد  بهــای 
بهــا  مخــازن  در  ســاخت،  ســربار  بهــای 
)کنتــرل مــواد، کنتــرل دســتمزد، و کنتــرل 
)مرحلــه ای  می شــوند  انباشــت  ســربار( 
کــه بیــن سیســتم های بهایابــی مختلــف 
بــه  بســته  ســپس،  اســت(.  یکســان 
فعالیــت  نــوع  و  تجــاری  واحــد  ماهیــت 
آن، بــا اســتفاده از یکــی از سیســتم های 

بهایابــی ســفارش کار )سیســتم بهایابــی 
متفــاوت( یــا بهایابــی مرحلــه ای )سیســتم 
ــه تخصیــص  ــی یکســان( نســبت ب بهایاب
کاالی  بیــن  انباشت شــده  بهــاگان  ایــن 
ساخته شــده )یــا خدمــات تکمیل شــده( 
و كـــاالی  در جریـــان  ســاخت  )یــا خدمــات  
می شــود  اقــدام  تكمیــل (  جریــان   در 
)مرحلــه ای کــه بیــن سیســتم های بهایابــی 
مختلــف متفــاوت اســت(. ســرانجام نیــز، 
بــر مبنــای تخصیــص انجام شــده، و در 
قالــب یادداشــتهای توضیحــی صورتهــای 
مالــی نســبت بــه رعایــت الزامــات افشــای 
اســتانداردهای حســابداری مالــی اقــدام 

می شــود. 
همان طــور کــه مالحظــه می کنیــد، در ایــن 
بهایابــی  بهــا،  فراینــد جامــع حســابداری 
صرفا یک ابزار محاسباتی برای تخصیص 
اســت. از ایــن رو، عنــوان کامــل و درســتی 
برای نامیدن این زمینه تخصصی نیست. 
ــه یکــی از اجــزای  ــد را ب ــن فراین ــرا کل ای زی
آن تقلیــل می دهــد. ناگوارتــر از آن، اینکــه 
بــه ذهــن افــراد )حســابدار و غیرحســابدار( 
سرتاســر  کــه  می کنــد  متبــادر  چنیــن 
حالــی  در  اســت!  بهایابــی  فراینــد،  ایــن 
کــه همان طــور کــه تاکیــد شــد، بهایابــی 
صرفــا ابــزار محاســباتی تخصیــص بهــاگان 
انباشت شــده در مخــازن بهــا بیــن کاالی 
ساخته شــده )یــا خدمــات تکمیل شــده( و 
كـــاالی  در جریـــان  ســاخت  )یــا خدمــات  در 

جریــان  تكمیــل ( اســت؛ و ســایر اقداماتــی 
انجــام  بهــا  حســابداری  فراینــد  در  کــه 
ثبت هــای  انجــام  جملــه،  )از  می دهیــم 
شناســایی عوامــل تشــکیل دهنده بهــای 
تمام شــده موجودیهــا و افشــائیاتی کــه در 
صورتهــای مالــی انجــام می دهیــم( بــه هیــچ 

وجــه بهایابــی نیســت.

اصطالح شناســی: احساســاتی گرایی یــا 
عقل گرایی؟

در رویارویی با بحث هایی مشــابه موضوع 
این مقاله، اغلب با یک دوقطبی مواجهه 
می شــویم کــه یــک ســر طیــف آن بــر ایــن 
بــه چنیــن  کــه اساســا پرداختــن  باورنــد 
بحث هایــی بیهــوده و مایــه اتــالف وقــت 
اســت؛ و در قطــب مقابــل، چنیــن بــاور 
دارند که خاســتگاه بســیاری از کژفهمی ها 
و اختــالالت در اجــرای مفاهیــم تخصصــی 
در  صنعتــی!(  حســابداری  جملــه،  )از 
دقیــق  اصطالح شناســی  بــه  بی توجهــی 
آنهــا اســت. ناگفتــه پیداســت کــه نگارنــده 
در زمــره باورمنــدان گــروه اخیــر اســت، و در 
مواجهــه بــا بســیاری از مفاهیــم تخصصــی 
در حســابداری ایــران بــر ایــن بــاور اســت 
بیشــتری  حساســیت  و  دقــت  اگــر  کــه 
اعمــال می شــد، بســیاری از کژفهمی هــا و 
اختــالالت در اجــرای مفاهیــم تخصصــی 
)از جملــه، حســابداری صنعتــی!( اساســا از 

ابتــدا ایجــاد نمی شــد.

در این فرایند جامع 
حسابداری بها، 

بهایابی صرفا یک 
ابزار محاسباتی برای 
تخصیص است. 
از این رو، عنوان 

کامل و درستی برای 
نامیدن این زمینه 
تخصصی نیست

 بهایابی صرفا ابزار 
محاسباتی تخصیص 
بهاگان انباشت شده 
در مخازن بها بین 

کاالی ساخته شده )یا 
خدمات تکمیل شده( 
و كـاالی  در جریـان  
ساخت  )یا خدمات  
در جریان  تكمیل ( 

است

برش از مطلب

مقاله
Article
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 دبیرکل اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران 
 دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد 

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی رازدار 
 چهل و هشت سال خدمات حرفه ای حسابداری و حسابرسی 

 عضو جامعه حسابداران رسمی،عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران، 
عضو انجمن حســابداران خبره ایران، عضو انجمن حسابرســی داخلی ایران، 
ــون کارشناســان رســمی دادگســتری تهــران، عضــو کمیتــه تدویــن  عضــو کان

اســتانداردهای حسابرســی ســازمان حسابرسی
 مترجم و مدرس دانشگاه 

محمد جواد صفار سفالئی 

فاطمه  هادلوند کیهان مهام

فاطمه پور یعقوبی 

 دکتری حسابداری از دانشگاه عامه طباطبایی
 رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 
 سی سال خدمات حرفه ای در حسابداری و حسابرسی 

 عضــو جامعــه حســابداران رســمی، عضــو انجمــن مدیــران 
مالــی حرفــه ای ایــران، عضــو کمیتــه تدویــن اســتانداردهای 

حسابرســی ســازمان حسابرســی 
 مترجم و مدرس دانشگاه 

 دکتری حسابداری   
 رئیس هیات مدیره شرکت الیاف ترمه اسپادانا 

 هجده سال خدمات حسابداری و مالی 
 دبیــر کل و عضــو هیــات مدیــره انجمــن مدیــران مالــی 
حرفــه ای ایــران ، دبیــر ســابق و عضــو موســس انجمــن 
مدیــران مالــی اصفهــان، عضــو انجمــن حســابداران خبــره 
ایــران، نماینــده اتــاق بازرگانــی اصفهــان در هیاتهــای حــل 

اختــاف مالیاتــی دارائــی اســتان اصفهــان 
 مترجم و مدرس دانشگاه 

روح هللا مقیمی  فرد

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 
 معاونت مالی اداری گروه ساختمانی دلگشا 

و  حســابداری  ای  حرفــه  خدمــات  ســال  پنــج  و  ســی   
برســی  حسا

 عضــو جامعــه حســابداران رســمی، عضــو انجمــن مدیــران 
مالــی حرفــه ای ایران،مشــاور مالیاتــی 

 کارشناســی ارشــد مدیریت کســب و کار گرایش مالی از 
دانشــگاه آزاد تهــران مرکز

 مشــاور مالــی و عضــو هیــات مدیــره موسســه مشــاورین 
فرتــاک مهــام 

 چهارده سال خدمات حرفه ای حسابداری و مالی 
 نائــب رئیــس و عضــو انجمــن مدیــران مالــی حرفــه ای 
ایــران ،عضــو انجمــن حســابداران خبــره ایران،عضــو انجمن 

حســابداری ایــران 
 مدرس حسابداری و آموزشگاههای فنی و حرفه ای 

معرفی اعضای هیات مدیره انجمن مدیران مالی ایران

رئیس هیأت مدیره

دبیرکل و عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره و خزانه دار

نایب رئیس هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره



درخواست عضویت

وارد کردن اطالعات اولیه و رمز

ارسال پیامک: متقاضی عزیز، درخواست عضویت شما دریافت شد و پس از بررسی اولیه 
مدارک توسط دبیر کل انجمن در صورت عدم وجود نواقص به کمیته پذیرش ارسال می شود. 

با تشکر انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران 

ارسال پیامک: با سالم عضویت شما در انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران توسط 
کمیته پذیرش مورد تصویب قرار گرفت، لطفاً جهت پرداخت حق عضویت خود به پنل 

کاربری در سایت انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران مراجعه نمایید. با تشکر  

ارسال پیامک: متقاضی عزیز، درخواست عضویت شما مورد تأیید کمیته پذیرش واقع نشده 
است. برای رویت دالیل عدم تایید به پنل کاربری در سایت انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران 

مراجعه نمایید. با تشکر 

ارسال پیامک: متقاضی عزیز، درخواست عضویت شما دارای 
نواقص میباشد. جهت رفع نقص به پروفایل خود در سایت 

انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران مراجعه نمایید.

ارسال پیامک: متقاضی عزیز، درخواست عضویت شما توسط 
دبیر کل انجمن تایید و برای کمیته پذیرش ارسال گردید. 

انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

3. ورود به پنل کاربری  

احراز هویت 

سوابق تحصیلی 

سوابق شغلی 

تایید و ارسال درخواست 

تایید و ارسال درخواست 

تایید 3 نفر از اعضا 

پنل کاربری 

دریافت فایل PDF  عضویت  صدور کارت عضویت

ارتباط به درگاه بانکی و  پرداخت حق عضویت 

ارتباط به درگاه بانکی و 
پرداخت حق عضویت مرحله اول  

ارسال پیامک: کد تایید 

اصالح مدارک

عدم تایید 3 نفر از اعضا 

عدم تایید 

ارسال به دبیر کل برگشت به پنل کاربری 

ارسال به کمیته 
پذیرش

مـــــراحــــل  عضــــــویت 
در انجمـــــن مـــــدیــران
از طریق سایت انجمن



انجمن مدیران مالی ایران/ تابستان 1401/ شماره اول

 فصلنامه

مــــدیران مـــالــی و تاثیـــــر در پیشبـــــرد 
سنجـــــش و استــــــراتـــژی ســــــــازمــــــان

نقــــــش مــــــدیــــر مـــالــــی در 
عصر امپراطوری سـرمایه و 
ظهورشرکت های فرامرزی

بلـوغ سـازمانی در 
پنـــــــــج   سطــــــــــح



مــدیـــر مالــــی  حســــابــداری اسـت 
دارای مهــارت هــای چندمنظــوره، 
تیزهــوش و دارای ذهنیــت فعــال، 
دارای قابلیت کاربرد تکنولوژیبرای 
تغییــرات حســابداری و مالــی در 
یــک بنــگاه اقتصــادی بــه منظــوره 
ایجــاد ارزش افــزوده بــرای بنــگاه. 
مدیــر مالــی. ذهنیــت فعــال یعنــی 
توانائــی ایجادشــده در مدیــر مالــی 
کــه منبعــث از کنجــکاوی، قــدرت 
انطبــاق، انعطفاف پذیــری، قابلیت 
بــا مشــکالت جدیــد  روبروشــدن 
و نامتعــارف و همچنیــن تصمیــم 
گیری با چشــمان باز بجای منتظر 

ــودن. تاییــد دیگــران ب
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