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گزارش
سمینار انجمن

گزارش سمـینار سـراسری تحوالت پیش روی حـرفه ی حسابداری 
و مالی در دوره ی گـــذار به محیط کســب و کـــار بین المللـــی
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سخنرانی افتتاحیه
انجمن  شورای عالی  رئیس  فخاریان،  ابوالقاسم 

حسابداران خبره ی ایران

در آغاز، ابوالقاسم فخاریان رئیس شورای عالی انجمن 
حســابداران خبره ی ایران در ســخنانی گفت: بســیار 
خوشــوقتم و افتخار دارم از جانب شورای عالی انجمن 
حسابداران خبره ی ایران و کمیته ی سمینارها حضور و 
مقدم شما حضار فرهیخته و گران قدر را در این سمینار 
گرامی بدارم، و به شما بزرگواران که رواق منظرچشم ما 

را آشیانه ی خود دانسته اید خوشامد بگویم.
وی افــزود: انجمن حســابداران خبــره ی ایران به 
عنوان نخستین انجمن حرفه ای حسابداری ایران اعتا 
بخشــیدن به حرفــه ی حســابداری را جان مایه ی کار 
خود قرار داده اســت و بالغ بر 40 سال بدین کار همت 
گمارده و منشــا اثر بوده است. برگزاری سمینارهایی با 
مضامین نو و ارائه ی مقاالت برگرفته از دســتاوردهای 
علمی و حرفه ای خانواده ی بزرگ جهانی حســابداران 

که جامعــه ی اقتصــادی، مدیریتی، و حرفــه ای را به 
کار آیــد و به تحکیــم کنترل های مدیریتــی، ارائه ی 
گزارش هــای ســودمند و فراهم ســاختن مبانی قابل 
اتکای تصمیم گیری و پیشــبرد اهداف و استراتژی های 
ســازمان ها یاری رساند تنها یکی از عرصه های تاش و 

فعالیت انجمن ما بوده است.
فخاریان ادامه داد: در بســیاری از موارد نواندیشــی 
و تحوالت در زمینه ی حســابداری، به ویژه حسابداری 
مدیریــت، نخســتین بــار در کشــور توســط انجمن 
حسابداران خبره ی ایران مطرح شده، ترویج یافته و در 
بنگاه های اقتصادی به کار گرفته شد. در موارد متعددی 
ماحصل مباحث سمینارهای انجمن به صورت رهنمود 
و توصیه های مشــفقانه به مراجع دولتی در حوزه های 
اقتصادی ارائه شــده است و بدین گونه انجمن آن چه را 

مقدمه
در سمینار تحوالت پیش روی حرفه ی حسابداری و مالی در دوره ی گذار به محیط کسب و کار بین المللی بانک پاسارگاد به عنوان حاملی اصلی برگزاری حضور 

داشت و مؤسسات حسابرسی و مؤسسات مختلف مالی در حاشیه ی این همایش با برپایی غرفه هایی به ارائه و تبلیغ محصوالت خود پرداختند.
در این ســمینار ابوالقاسم فخاریان رئیس شورای عالی انجمن حســابداران خبره ی ایران، فرزام زمانی دبیر علمی سمینار، و مسعود نیلی مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور، پیش از برگزاری نشست های تخصصی به ایراد سخنرانی پرداختند و سپس سمینار با برگزاری نشست تخصصی ادامه یافت که در نشست نخست 

سه مقاله و در نشست دوم پنج مقاله ارائه شد. این سمینار یک روزه با برپایی 4 کارگاه به کار خود پایان داد. گزارش کامل سمینار را در زیر می خوانیم.
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که شــرط باغ بوده است با مدیران اقتصادی کشور در 
میان گذارده است.

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 
گفت: حسابداری جایگاه رفیع و ویژه ای در شکل یابی، 
اســتحکام و گسترش فعالیت های اقتصادی بشر داشته 
اســت. بنابر روایت های تاریخی و آثار بــه جا مانده از 
سنگ نبشته ها، جوامع بشــری با قدمتی چندین هزار 
ســاله با حســاب و کتاب و نگهداری حساب سر و کار 
داشته اســت. ولی قدمت ابداع پایه های اصولی و نظم 
بخشــیدن به دیسیپلین حسابداری به 500 سال پیش 
بازمی گــردد. عناصــری همانند دامنــه ی تاثیرگذاری 
و تاثیرپذیری و تعامل گســترده با دیگر ســامانه های 
اطاعاتــی، برخورداری از کنترل هــای ذاتی و درونی، 
تنوع اســتفاده کنندگان و گســتردگی گزارشــگری، 
قواعد و مقررات ناظر بر کارکردها و دامنه ی اســتفاده 
از گزارش های حسابرسی و حســابداری تنها بعضی از 

وجوه امتیاز سامانه ی محوری حسابداری است.
فخاریان با اشــاره به وجــه تمایزهای دیگر حرفه ی 
حســابداری بــا دیگر حرفه هــا، گفت: یکــی از وجوه 
ممیزه ی دیگر که حرفه ی حســابداری را سخت تحت 
تاثیر قرار می  دهد جهان شمول بودن آن است. عاوه بر 
مرجع جهانی فدراسیون بین المللی حسابداران )ایفک( 
و محافــل حرفه ای قــاره ای و منطقــه ای، انجمن های 
حرفه ای حسابداری در همه ی کشورهای جهان به کار 
نظم بخشیدن و اعتای حرفه ی حسابداری می  کوشند. 
رهنمودها و استانداردهای حسابداری به کار حسابداران 
کیفیت می  بخشد و محصوالت اطاعاتی حسابداری را 
قابل اتــکا می  کند و بر رعایت اخــاق حرفه ای تاکید 

می  ورزد.
وی افزود: در کشــور ما نیز روند توجه به حسابداری 
رو به افزایش اســت. گرایش رو به فزونی دانشــجویان 
در انتخــاب رشــته ی حســابداری، تغییــر ذهنیــت 
مهندســی محوری به مالی محوری در بنگاه ها، و حضور 
روزافزون نیروهــای مالی در ترکیب هیــات مدیره ها، 
توسعه ی دوره های دکتری حســابداری در دانشگاه ها، 
و اشــتیاق به گذراندن دوره های حســابداری خبره ی 
بین المللی، تقویت کمیته های حسابرسی، و الزامی شدن 
استقرار نظام حسابرسی داخلی از جمله نمونه های این 
روند تحول اســت. همچنین همبســتگی و هم اندیشی 
حسابداران جهان در بالغ بر 3 میلیون اعضای حرفه ای 
و صاحب تخصص فدراسیون جهانی حسابداران )ایفک( 
تجلی می  یابد. در آخرین کنگره ی جهانی حســابداران 
که 2010 در مالزی برگزار شد بالغ بر 6 هزار تن حضور 
یافتند که نمایش عظیم و قابل ماحظه ای از گردهمایی 

اهالی یک حرفه در جهان بود.
فخاریــان افــزود: بنــا بــر داوری همــگان امروزه 
حســابداری به عنوان زبــان کســب و کار در اقتصاد 
خــرد و کان نقشــی موثر و بی بدیــل در اندازه گیری 
و ســنجش عملکرد، تحکیــم کنترل هــای مدیریتی، 
تقویــت نقش نظارتــی راهبران ســازمان، و انعکاس و 
گزارشگری عملکرد بنگاه ها ایفا می  کند. با بهره برداری 
از ابزار و فنون ســامانه ی اطاعاتی حسابداری، به ویژه 
حســابداری مدیریت، مقوله هایی همچون برنامه ریزی 
جامع، مدیریت بر هزینه ها و منابع، ســنجش پیشبرد 
اســتراتژی ها و تصمیم گیری های آگاهانه معنا می  یابند. 
حســابداران روایتگران صــادق ماحصــل مجموعه ی 
فعالیت های گذشــته و تصویرگران هوشــمند آینده ی 

بنگاه ها با زبانی مشترک هستند.
رئیس شواری عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 
ادامــه داد: بنابر تجارب موجود در جوامع پیشــرفته و 
شــرکت های تراز جهانی، مدیران مالی در کنار مدیران 
عامل شــرکت ها به عنوان ســکان داران اصلی پیشبرد 
اهداف سازمان و اصطاحا شریک و یاور تجاری بنگاه ها 
ایفــای نقش می  کنند. نکته ی حائز اهمیت دیگر آن  که 
حسابداری از جمله معدود حرفه هایی است که، همانند 
پزشــکی و حقوق، متخصصان آن برای عهده دار شدن 
وظایف و تعهدات خویش ســوگند پای بندی به اخاق 
و رعایت موازین حرفه ای یاد می  کنند. زیرا، حسابداران 
و حسابرســان مــورد اعتمــاد و وثــوق همه جانبه ی 

ذی نفعان مختلف هستند. این ذی نفعان به گزارش های 
حســابداران و حسابرســان اتکا دارند و بــه اعتبار این 
گزارش هــا تصمیم گیری های گاه سرنوشت ســاز انجام 
می  دهند. بنا بر یک تعبیر رایج حســابداران را طبیبان 
ســازمان می  دانند که باید ســامت بنگاه را بسنجند و 
منعکس کننــد. تجربه ی موفقیت ها و شکســت ها، از 
برآمدن و رشد، تا فروپاشی شرکت های کوچک، متوسط 
و غول آسا موید این واقعیت است که سامت بنگاه های 
اقتصــادی به میزان وســیعی در گرو اســتحکام نظام 
حســابداری و توانمندی و ظرفیــت و بیش از آن رفتار 
ســازمانی و اخاق حرفه ای مدیران مالی، حسابداران و 
حسابرسان است. در ارکان اقتصادی کان کشور نیز این 
واقعیت مصداق دارد. بر اساس واقعیت ها ما اعتقاد راسخ 
داریم که هرگاه ساز و کارهای حسابداری و حسابرسی 
چنان که توصیف شــد به درســتی و با عزم و اراده ی 
راستین مورد بهره برداری قرار گیرد بدین سادگی منابع 
ملی و انباشــته ی ثروت مردم، چنان که طی سال های 
اخیر شــاهد آن بودیم مورد سوءاســتفاده های تاریخی 

قرار نمی گیرد و به هدر نخواهد رفت.
وی در ادامــه ی ســخنان خــود گفت: امــا اکنون 
کشتی بان را سیاســتی دگر آمده است؛ سیاست تدبیر 
و خردورزی، سیاســت جان بخشیدن دوباره به اقتصاد 
از نفس افتاده، سیاســت رونق بخشیدن به فضای کسب 
و کار، و گشودن دریچه های توسعه ی مناسبات سیاسی 
و اقتصادی با جهان، و در پیامد آن سیاست بهره مندی 
از خــرد، دانش و تجربه ی گران ســنگ اندیشــمندان 
و صاحبــان تخصص که دل در گرو ســربلندی میهن 
عزیزمان دارند. در چنین شــرایطی که گذار به محیط 
کسب و کار بین المللی در دستور کار دولت تدبیر و امید 
قرار گرفته اســت، نقش و وظیفه ی حرفه ی حسابداری 
در پاســخ گویی به نیازهای این دوران کدام است؟ این 
پرسشی است که در سمینار امروز به تحلیل و کوشش 

برای یافتن پاسخ آن خواهیم پرداخت. 
فخاریان در پایان سخنان خود گفت: همایش امروز 
حاصل همدلی و همیاری بسیاری از نیروها و سازمان ها 
بوده اســت که بر خود فرض می  دانــم مراتب تقدیر و 
ســپاس شورای عالی را به واسطه ی این همگامی تقدیم 
آنان کنم. وی در این بخش، از سخنرانان، ارائه کنندگان 
مقــاالت، اعضــای شــورای عالی، اعضــای کمیتــه ی 
ســمینارها، و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی ایران 

تقدیر و سپاسگزاری کرد.

حسابداران روایتگران 
صادق ماحصل مجموعه ی 

فعالیت های گذشته و 
تصویرگران هوشمند 

آینده ی بنگاه ها با زبانی 
مشترک هستند
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گزارش دبیر علمی
فرزام زمانی

اولیه ی بانک مرکزی نرخ رشــد اقتصادی  1391 منفی 
8.5 درصد اعام شــد. میزان رشد درآمد ناخالص ملی 
نیــز در  1391 کمتر از منفی  10  درصــد بود. کمتر 
ســالی فاصله ی بین تولید و درآمد ناخالص ملی چنین 
رقم قابل توجهی بوده اســت. دلیل ایجاد این شــکاف 
هــم کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی اســت. به جز 
ســال های 1357 و 1358 در هیچ ســالی بــه اندازه 
دو سال 1391 و 1392 سطح درآمد ایران به این میزان 

کاهش نیافته بود. 
نیلی با طرح این پرســش که، آیا در چنین شرایطی 
می  توان به آینــده ی اقتصادی ایران امیدوار بود، گفت: 
پاســخ مثبت اســت.  وی افزود، نرخ تــورم در ایران از 
زمانــی که آمار تورم به ثبت رســیده اســت تا  1351 
یک رقمی بوده اســت. ولی از  1352 به بعد هر  سال با 
تورم دورقمی روبرو بوده ایم. در این فاصله ی زمانی تنها 
در سال های 1364 و 1369 تورم یک رقمی را در ایران 
تجربه کرده ایم. ولی در این دو  ســال که تجربه ی تورم 
یک رقمی را داشتیم تورم 7 درصدی  1364 در 1365 
به 25  درصد رســید؛ و تورم 9  درصدی 1369 به 21  
درصد در  1370 رسید. این افزایش تورم ادامه یافت تا 

جایی که در  1384 به 50  درصد هم رسید.
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: دولت در 
نیمه ی دوم  سال گذشته تاش خود را برای مهار رشد 
نرخ تورم آغاز کرد. در   نهایت هم تورم نقطه  به  نقطه ی 
بیش از 40  درصدی مرداد 1392 به 17.5 درصدی در 
فروردین امسال رسید. یعنی طی دوره ی 8 ماهه بیش 
از 24  درصد تــورم کاهش یافت. این میزان کاهش در 
اقتصاد ما در هیچ زمانی تجربه نشــده اســت و از این 

حیث یک رکورد مثبت و امیدوارکننده است. 
نیلــی همچنین گفــت: تــورم دورقمی ایــران را 
درعرصه ی جهانی از دیگر کشور ها متمایز کرده است. 
ایران جزو سه کشــور با تورم باالی دنیا است. از سوی 
دیگر، تورم ایــران در زمره ی تورم هــای مزمن جهان 
طبقه بندی می  شــود. در این میان تصمیم های دولت ها 
در سال های گذشته برای مهار تورم دست کم چهار بازار 
کشــور را مختل کرده است؛ یعنی چهار  بازار ارز، پول، 
انرژی، و کار. همیشــه تورم دو رقمی باعث شده است 
که برای جلوگیــری از افزایش مضاعف نرخ ارز، قیمت 
ارز تحت فشار و اعمال نفوذ قرار گیرد. این سیاست در 
  نهایت پس از مدتی به جهش قیمت ارز منجر می  شود. 
در بازار انرژی نیز دولت قیمت انرژی را در سطح پایین 
نگه می  داشــت، که کســری بودجه را به همراه داشت. 
در ادامه نیز کمبود بودجه بر شــدت تــورم می  افزود. 
به همین دلیل، عما تــورم دو رقمی در ایران به  طور 

مستمر بازتولید می  شد.
نیلــی درباره ی دالیــل کاهش نرخ تورم در  ســال 
گذشته تصریح کرد: در سال های 1364 و 1369 عاملی 
که به تک نرخی شــدن تورم منجر شــد افزایش قابل 
توجه واردات بود. در واقــع عرضه ی زیاد تورم را مهار 
می  کرد. به همین علت بافاصله در ســال های 1365 و 
1370 نــرخ تورم باز هم به شــدت افزایش یافت. ولی 
دلیل کاهش نرخ تورم در 1392 به هیچ عنوان افزایش 

واردات نبود.
وی درباره ی دو دلیل کاهش تورم در  ســال گذشته 
گفت: کاهش انتظارات تورمی نخستین دلیل مهار تورم 
بود. به عبارت دیگر زیر ســایه ی خوش بینی به روابط 
اقتصــادی میزان تقاضا برای کاالهــای با دوام کاهش 
یافــت. این بــه معنای افزایش میل بــه پس انداز و در 
نتیجه افزایش منابع مالی بود. بانک ها و بازار ســرمایه 
نیز با جذب این نقدینگی توانستند به کاهش نرخ تورم 
کمک کنند. از ســوی دیگر، تقاضا در بازار ارز و ســکه 
نیز مهار شد. همچنین، خوش بینی اقتصادی و سیاسی 
عامل مهمی شــد تا مردم خرید کاالهای مصرفی را به 
تعویق بیندازند. این ها درحالی اســت که در گذشــته 
همگی مشــتاق بودند پولی که در اصطاح "پول داغ" 

خوانده می  شد را هرچه سریع تر به کاال تبدیل کنند.
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: ولی در کنار 
این عوامــل، مهم ترین دلیلی که بــه کاهش تورم در 
 سال گذشته منجر شــد، سیاست های پولی دولت بود. 

در ادامه ی ســمینار، فرزام زمانی بــه عنوان دبیر 
علمی گزارشــی از محورهای اصلی سمینار و موضوع 

مقاله ها و کارگاه ها ارائه کرد.

سخنرانی آغازین
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور

مســعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در آغاز 
ســخنان خود گفت: تورم و رکود به صورت توامان برای 
اقتصاد کشــور به ویژه از 1391 شــکل بارزی به خود 
گرفته است. طوری  که تورم از 12.4 درصد در 1389 به 
20.5 درصد در 1390، به 30.7 درصد در  1391، و در 
نقطه ی اوج خود به 43  درصد در مرداد 1392 رســید. 
این میزان باال تریــن تورمی بود که از 1374 در اقتصاد 

ایران تجربه شد. 
وی در ادامه افزود:  از نظر رکود نیز طبق برآوردهای 

تورم دورقمی ایران را 
درعرصه ی جهانی از دیگر 
کشور ها متمایز کرده است. 
ایران جزو سه کشور با تورم 

باالی دنیا است. از سوی دیگر، 
تورم ایران در زمره ی تورم های 

مزمن جهان طبقه بندی 
می  شود.
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سیاســت هایی که به مهار رشد پایه ی پولی منجر شد. 
رشــد باالی نقدینگی دلیلی بود که جهش پایه ی پولی 
را به همراه داشت. به همین دلیل، یکی از رویکردهای 
کلیدی دولت یازدهم نیز ســختگیری در رشد پایه ی 

پولی بود.
وی ادامه داد: مســکن مهر خود به شــدت در رشد 
پایه ی پولی موثر بود. آمار می  گوید ســهم این طرح از 
رشد پایه ی پولی به 42  هزار  میلیارد تومان می  رسد، و 
احتمال افزایش آن تا 60  هزار میلیارد تومان نیز وجود 
داشــت. با سیاست های کنترلی دولت در  1392 میزان 
رشــد پایه ی پولی به 14  درصد رســید که نصف رشد  
1391 بود. مشــاور رئیس جمهوری با اشاره به این که 
اعتبار دولت در شــکل دادن به انتظارات تورمی بسیار 
قابل توجه است، افزود: اگر اجرای این سیاست ها ادامه 
یابد می  توانیم پس از 40  ســال در 1395 به جرگه ی 

کشورهای با تورم تک رقمی بپیوندیم.
وی در پایان ســخنان خود گفــت: دولت بودجه ی 
1393 را 60  هــزار میلیارد تومان کاهش داده اســت 
تا مجبور به برداشــت از بانک مرکزی نشــود. در این 
راســتا، دولت مصمم است که بانک ها را وادار کند تا به 
هیچ عنوان از منابع بانک مرکزی برداشــت نکنند. در 
این شرایط قطعا بانک ها ناچار خواهند شد برای توازن 
در درآمد ها و هزینه های شان تاش بیشتری در جذب 
نقدینگی انجام دهند. این در حالی اســت که دولت از 
نیمه ی دوم  سال گذشــته یک ریال فشار هم به بانک 

مرکزی وارد نکرده است.  

نشست ها
ســمینار تحوالت پیش روی حرفه ی حسابداری و 
مالی در دوره ی گذار به محیط کسب و کار بین المللی 

با برگزاری دو نشست تخصصی ادامه یافت.

نشست نخست: سرمایه گذاری، تجارت بین الملل 
و موضوعات حقوقی

مقاله ی 1: تحوالت پیش روی بازار سرمایه پس 
از رفع موانع بین المللی
حسین عبده تبریزی

حســین عبده تبریزی در مقاله ی خود ابتدا رئوس 
کلی سند اقدام مشــترک را توضیح داد؛ که مربوط به 
توافق های شش ماه نخست مذاکرات ایران و گروه 5+1 

بین المللــی در این زمینه، اصاح مقررات در راســتای 
اســتانداردهای بین المللی و عضویت بورس های ایرانی 
و سازمان بورس و اوراق بهادار در موسسات بین المللی 
به عنوان موضوع سوم اشاره کرد و گفت: در این عرصه 
می  تــوان پیش بینی کرد که در هر ســناریوی محتمل 
اوضاع بهتر خواهد شد. با گسترش روابط ایران با دنیا، 
حرکت به سوی استفاده از اســتانداردهای بین المللی 
در بازار ســرمایه تقویت خواهد شد. البته سرعت این 
حرکت به موفقیت ایران پس از توافقات بســتگی دارد 
و این که چه ســناریویی پس از توافق حاصل شود. این 
مقاله با جمع بندی مطالب ارائه شــده و چند توصیه به 

فعاالن بازار پایان یافت.

مقالــه ی 2: بررســی زمینه های توســعه ی 
سرمایه گذاری خارجی
اصغر فخریه کاشان

بوده است. سپس، با شــرح کوتاهی از موقعیت اقتصاد 
ایــران و متغیرهای اصلی حاکم بــر آن و وضعیت بازار 
سرمایه، پیش بینی اولیه ای از وضعیت بازار سرمایه ارائه 
داد. وی در ادامــه، با فرض موفقیت نســبی مذاکرات و 
رسیدن به توافق نهایی، چند سناریو را در بازار سرمایه ی 

ایران مورد بحث قرار داد.
دبیرکل پیشــین ســازمان کارگزاران بــورس اوراق 
بهادار )ســابق( در ادامه به بررسی سه موضوع پرداخت. 
در موضوع نخســت که بــه وضعیت بــازار مربوط بود، 
عنوان شد با توجه به نتایج حاصل از مذاکرات هسته ای 
موقعیت بازار می  تواند تغییر کند. این تغییرات البته در 
کنــار تصمیم گیری های مالی به ویژه در زمینه ی قیمت 
حامل های انرژی )طرح هدف مندکردن یارانه ها(، قیمت 
پــول )نرخ بهره( و قیمت ارز قابــل توضیح خواهد بود. 
به بیان دیگــر، ترکیبی از سیاســت های داخلی و رفع 
تحریم است که وضعیت بازار سهام را برای آینده ترسیم 

می  کند.
وی ادامه داد: موضوع دوم مربوط به توســعه ی بازار 
است. زیرا، با رفع بحران )در هر حالتی( وضعیتی پیش 
می  آید که می  توان نام موقعیت "توســعه ی بازار" بر آن 
گذاشــت. این توســعه به زمینه هایی همچون عرضه ی 
اوراق بهــادار ایرانی در بازارهای خارجی، عرضه ی اوراق 
بهادار خارجی در بازار ایــران، موقعیت بورس انرژی از 
نظــر عرضه ی نفت خــام، روابط متقابل ایــران و دیگر 
کشورها در عرصه های مبادله ی فناوری معامات، امکان 
فــروش اوراق بهادار بــا درآمد ثابت ایــران در خارج و 

زمینه های مشابه برمی گردد.
وی همچنیــن به اصاحات زیرســاختی، عرصه های 
مربــوط به گزارشــگری و اســتفاده از اســتانداردهای 

موضــوع اصلی این مقالــه تبیین نیازهــای مالی 
پروژه هــا و فعالیت هــای اقتصادی ایــران و چگونگی 
تامین مالی آن ها بود. در این راستا، مطالب فایده مندی 
درباره  منابع و امکانات موجود )منابع بودجه ای، منابع 
بانکی، منابع بازار سرمایه، ســرمایه گذاری خصوصی، 
ســرمایه گذاری خارجی، منابــع بین المللی، اعتبارات 
صادراتی، و چین/ سایر کشــورها( سیاست های مورد 
عمل در تامین مالی فعلی چیســت؟ )با سرفصل های، 
همه ی نگاه ها به دولت اســت، بخش خصوصی دانش 
الزم را ندارد، اتکا به بانک ها است و بانک ها محدودند، 
بازار ســرمایه کمک هایی کرده اســت ولی مشکات 
وجــود دارد، ناتوانــی بخش خصوصی، نبــود نظارت، 
محدودیت منابع، نقص مقررات، و توقعات و رقابت بین 
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که وجود دارد، به طور قانونی، با شرکت ها یا موسساتی 
که تحریم شده اند معامله کنند. 

2.اقــدام حقوقی )قضایی(: منظــور از اقدام قضایی 
طرح دعوی در ســطح داخلی یا بین المللی است. ولی 

طرح دعوی معموال سه شرط اساسی دارد:
الف( ســمت  خواهان: به این معنی که خواهان باید 
ذی نفع در موضوع دعوی باشد. مقصود از ذی نفع بودن 
آن اســت که نتیجه ی دعــوی )رای دادگاه( موثر در 
حقوق و منافع او باشــد. نفع حقوقی برای طرح دعوی 
باید برآمده از یک رابطــه ی حقوقی )قراردادی یا غیر 

قراردادی( باشد.
ب( ســبب دعوی: هر دعوایی بایــد مبتنی بر علت 
و ســببی )قراردادی یا غیرقراردادی( باشد، مثا سبب 
دعوا در مطالبه ی وجه چک یا سفته، صدور چک )دین( 
اســت. یا ســبب دعوای مطالبه ی مال االجاره، قرارداد 
اجاره است و سبب دعوای خسارت غیرقراردادی، خطا 
یا ســهل انگاری شخص خاطی یا عامل خسارت )اتاف 

– تسبیب و ...( است و ...
ج( مرجع صالح: مهم ترین رکن هر دعوی آن اســت 
که در مرجع صاحیت دار مطرح شود. دعوای حقوقی را 
نمی توان در مرجع کیفری طرح کرد و بالعکس. یافتن 

مرجع صالح یک امر فنی حقوقی است.
د( در مورد "تحریم های شــورای امنیت ســازمان 
ملل متحد" اساســا قطعنامه های شــورای امنیت در 
هیچ مرجع قضایی قابل اعتراض نیست. یعنی، دولت ها 
نمی توانند اعتراض کنند چه رســد به بخش خصوصی! 
در واقــع، باید در داخل نظام ملــل متحد حل و فصل 
شــود. چرا که تحریم ها فقط توســط شــورای امنیت 
می توانند لغو شوند. شرکت های بخش خصوصی نیز از 
جمله ی تابعان حقوق بین المللی نیست و نمی توانند به 

قطعنامه ی شورای امنیت اعتراض کند.
ر( در مورد "تحریم های یک جانبه" مانند تحریم های 
آمریکا، ژاپن، کانادا، و انگلستان و .... یا اتحادیه ی اروپا، 
معموال ساز و کار برای اعتراض پیش بینی شده است و 
معترض می  تواند به مراجع داخلی کشور تحریم کننده 
 )OFAC( "ماننــد "دفتر کنترل دارایی هــای خارجی
در آمریکا، یا "کمیســیون اروپا" در اتحادیه ی اروپا و 
.... مراجعه کند و از اســتثنائات مربوط اســتفاده کنند 
)objection(؛ یــا با ارائــه ی توضیحات الزم مقامات 
دولتی را متقاعد کنند که اسم آن ها را از فهرست خارج 

.)delisting( کند
و( در صورتــی که نتیجه ای حاصل نشــود، ذی نفع 
)شــرکت ها یا بنگاه های ایرانی تحریم شده( می  توانند به 

مرجع صالح مراجعه کنند.

خدمات  و  حســابداری  حرفه ی  دوم:  نشســت 
حرفه ای

مقاله ی 1: شیوه های تامین مالی بین المللی
داود مسگریان حقیقی

بانک ها و بازار ســرمایه( چه باید کرد؟ )نوآوری، تجهیز 
به تکنیک های جدید، تقویت ســازمان های خدماتی و 
ناظــر، قطع بند ناف دولت، و اصــاح قوانین در جهت 
تقویــت امکانات جدیــد "بیمه+تضامیــن- بازارهای 
ثانویه"( و چه امکاناتی می  شود به وجود آورد؟ )تامین 
مالی ساختاری، تامین مالی پروژه ای، تامین مالی متکی 
به دارایی ها و امکان فروش ابزارهای منتشــره در بازار 
بورس، صندوق های متقابل داخلی و خارجی، لیزینگ 
برون مرزی با کمک بیمه ها، نهادســازی برای مصارف 
کوچک )SMEs(، صادرات، تقویت اعتبارات صادراتی، 
ایجــاد مکان در خارج برای اســتفاده اهرمی در تامین 
مالی، و بهبود فضای کشور و جذب سرمایه( ارائه شد.

با  مقابله  حقوقــی  راهکارهای   :3 مقالــه ی 
تحریم ها و نقش حسابداران

محسن محبی
در آغاز این مقاله، محســن محبی رئیس مرکز امور 

در این مقاله به این نکته اشــاره شــد که تحوالت 
ماه های اخیر در زمینه ی روابط خارجی موجب شــده 
اســت تا دســت اندرکاران صحنه ی صنعت و کسب و 
کار امیدوارانــه در انتظار گشــایش فضای بین المللی و 
برداشــته شــدن موانع برآمده از تحمیــل تحریم های 
اقتصادی و بانکی چشــم به آینده دوزند. در این میان 
بســیاری از صاحب نظران بر این باورند که برای خروج 
ســریع کشــور از رکود فعلی و جبران زیان های توقف 
فعالیت های تولیدی و همچنین انجام سرمایه گذاری در 
صنایع حیاتی و زیرساخت های کشور باید از منابع ارزی 

خارجی استفاده مطلوب به عمل آید.
همچنین در این مقاله کوشــش شــد ضمن مروری 
اجمالی بر انواع منابع بالقوه ی خارجی، پیش شرط های 
اساســی برای دســتیابی به این منابع به اختصار مورد 
بحث قــرار گیــرد. در پایان نیــز به منظور تشــریح 
پیچیدگــی فرایندهای مربوط بــه تامین مالی پروژه ها 

یک مثال برای این شیوه ی تامین مالی تشریح شد.

حقوقی بین المللی ریاســت جمهوری به این نکته اشاره 
کرد که به طور کلی در مقابل تحریم ها دو اقدام حقوقی 

می  توان انجام داد:
1.تمکیــن و اجرا: مطابق مقررات بین المللی تمکین و 
اجرای تحریم ها طبق مفاد آنهــا )اخذ مجوز و ...(، از نظر 
تجاری، هزینه ی زیادی دارد و در صورت بروز مشــکات 
حقوقی جرم محسوب می  شــود و مجازات های سنگینی 
به همراه دارد. دفاتر حقوقی و دارالوکاله های متعددی در 
خارج از کشور وجود دارند که کار آن ها راهنمایی و کمک 
به موسسات تجاری و شرکت هایی است که می  خواهند 
بدون نقض مقررات تحریم ها و با استفاده از استثنائاتی 
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مقاله ی 2: نقش مدیران مالی در فضای کسب 
و کار نوین

ابوالقاسم فخاریان
فخاریان در این مقاله دربــاره ی اهمیت و ضرورت 
موضــوع گفت: در پــي تغییر و تحــوالت دامنه دار در 
محیط هــاي کســب و کار، از جمله تشــدید رقابت، 
افزایش ریســک، تغییــرات در انتظارات ســهامداران 
و ذینفع هــا، اهمیــت روزافزون دارایي هاي نامشــهود 
و توســعه ی فناوري اطاعات، مدیریت مالي نقشــي 
محوري در پیشــبرد اهداف ســازمان ها و ایجاد مزیت 

رقابتي بنگاه های اقتصادی یافته است. 
این تحوالت که بر ریســک هاي کسب و کار افزوده 
است، به اتخاذ تدابیري جدید توسط نهادهاي نظارتي 
برای اعتای حوزه ی مدیریت مالی به عنوان مهم ترین 
رکــن اعمال کنترل مدیریتی و بهبود و ارتقای کیفیت 
گزارش های مالي انجامیده است و نقش و جایگاه مدیر 
ارشــد مالي )CFO( را در مرکز توجه مدیریت ارشــد 

بنگاه ها قرارداده است.
در شــرایط امروزین کســب و کار و بنگاه داری که 
راهبری شــرکتي به عنــوان رکن محــوري هدایت و 
راهبري ســازمان مطرح شده است و اهرم هاي نظارتي 
هماننــد کمیته هــاي حسابرســي و ریســک و واحد 
حسابرسي مدیر مالي به عنوان معمار و پیشگام تحقق 
و پیشــبرد اهداف و راهبردهای بنــگاه در محور تیم 

مدیریتي قرار گرفت.
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 
در ادامه ی ایــن مقاله گفت، در رویکرد ســنتي، امور 
مالي وظیفه دار ثبت و ضبط حساب ها، کنترل کننده ی 
و  بودجه هــاي حجیــم،  تهیه کننــده ی  فعالیت هــا، 
منعکس کننده ی بي حاصل مغایرت ها، و سرانجام مامور 
انجام وظیفه ی قانوني تهیه ی صورت هاي مالي دانسته 
می  شــد. ولی، با تغییر و تحوالت در شرایط کسب وکار، 
مدیر مالــي )CFO( نقش و جایــگاه جدیدي یافت و 

نقش های  محوري زیر را بر عهده گرفت:
1. مشارکت فعال در تدوین راهبردها 

2. تحکیم کنترل هاي داخلي 
3. مدیریت بر استفاده از منابع 

4. ارزیابي عملکرد و پیشبرد اهداف و برنامه ها 
5. تامین  مالي و مدیریت وجوه 
6. مشارکت در مدیریت ریسک 

7. پاســخگویي به نیازهــاي اطاعاتي ذي نفع هاي 

مختلف دروني و بیروني
 فخاریان در ادامه ی این مقاله گفت، با این تحوالت 
چهره و جایگاه مدیر مالي تغییري بنیادین یافته است 
و بنا بر ارزیابي هاي جدید، مدیر مالي به عنوان شریک 
تجاري بنگاه و آموزگار و راهبر ســازمان مطرح شــده 

است.
وی افــزود، علي رغــم این تحول عظیــم در نقش 
و جایــگاه مدیر مالــي و حوزه ی مدیریــت مالي، در 
بنگاه هــای اقتصادی ایران همچنــان مدیران مالي در 
محدوده ی نگهبانان حســاب و کنترولــر انجام وظیفه 

مي کنند و جایگاه راستین خود را نیافته اند.
فخاریــان در ادامه ی این مقاله گفــت، با توجه به 
نکات فوق و چشــم انداز گشوده شدن درهای توسعه ی 
رابطه ی تجــاری و اقتصادی با جهان، مقاله ی ضرورت 
و اهمیت بازآفرینی نقش و جایگاه مدیریت مالی را در 

قالب مباحث زیر مورد بحث اجمالی قرار خواهد داد:
1. تحلیــل شــرایط تاثیرگذار بر نقــش و کارکرد 

مدیران مالی
2. دشواری ها و چالش های مدیران مالی در شرایط 

نوین کسب وکار
3. نقد نگاه سنتی به جایگاه مدیریت مالی

4. ارائه ی تصویر جدیــد از مدیریت مالی به عنوان 
شریک کسب وکار

5. روند تعالی مدیریت مالی
6. تدابیــرالزم برای تحول در حوزه ی مدیریت مالی 

و نقش مدیر مالی
7. ظرفیت و توانمند ی های مورد انتظار از مدیر مالی 

در شرایط نوین

مقالــه ی 3: ضرورت هــا و چالش های حضور 
موسسات حسابرسی بین المللی در ایران

شهریار دیلم صالحی
نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی 
ایران در مقاله ی خود گفت، تسهیل جابه جایی سرمایه 
و رقابت در جذب ســرمایه هاي خارجــي از مهم ترین 
آثار اقتصادی جهانی شدن و انجام مبادالت بین المللی 
است، که به   نوبه ی   خود نیازمند وجود اطاعات درست 
از قوانیــن و مقررات مالیاتي، تجاري و اســتانداردهای 
حسابداري و حسابرسي حاکم بر محیط سرمایه  گذاری 

در کشور سرمایه پذیر است. 
دیلم صالحی افزود، موسسات حسابرسی بین  المللی 

با برخــورداري از ویژگي  حرفه اي بودن، امکانات کافی 
و تجربه ای که در ارائــه ی خدمات گوناگون حرفه اي- 
عاوه بر خدمات حسابرســي مستقل- دارند، مي توانند 
بسته ی کاملي از خدمات زیر را در راستای تامین امنیت 
ســرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تصمیم  گیري در 

اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
وی افزود، با توجه به جایگاه موسســات حسابرسي 
بین المللي در تامین اطاعات قابل اتکا براي شرکت هاي 
فراملیتي، فراهم نمودن زمینه ی حضور آنها در کشــور 

موجب استفاده از مزایای زیر خواهد شد:
- تامیــن اطمینــان از اطاعــات به عنــوان یکی از 
از مزایــاي مبــادالت  بهره منــدي  ضرورت هــاي 

بین  المللی، 
- انتقال آســان تجــارب حرفه  ای و دانش موسســات 
حسابرســی بین  المللی به ایران و در نتیجه ارتقای 

سطح دانش حرفه ای در کشور، 
- نزدیک شــدن کیفیت خدمات موسسات حسابرسی 

داخلی به کیفیت موسسات بین  المللی
- ایجاد نظم و انضباط کاری در موسســات حسابرسی 

داخل کشور 
- فراهم  شــدن امــکان پذیرش پروژه  هــای خدماتی و 

بین المللي براي موسسات حسابرسی 
عضو شــورای عالی جامعه ی حســابداران رســمی 
ایــران در ادامه گفت، به رغم اهمیــت و منافع متصور، 
به  نظر مي رســد حضور موسسات حسابرسی بین  المللی 
در محیط حرفه اي کشــور و همکاری آنها با موسسات 
حسابرســی داخلی آســان نخواهد بود و با چالش ها و 

موانع جدي از قبیل موارد زیر روبرو خواهد بود:
1. تحریم هاي اقتصادی، 
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2. تفاوت  ها و محدودیت هاي قوانین و مقررات، 
و  حســــابداري  اســتانداردهاي  تفــاوت   .3

گزارشـــگــری، 
4. ناشناخته  بودن اســتانداردهای مورد عمل در ایران 
برای موسسات حسابرســی بین  المللی و در نتیجه 
ایجاد مشکل برای این موسســـات در رعــایت این 

استانداردها، 
5. تفاوت زیرساخت های فرهنگی موسسات حسابرسی 

ایرانی و بین  المللی، 
6. احتمــال مقاومــت موسســات داخلــی علیرغــم 

بخش  بخش شدن بازار، 
7. آشنا نبودن کارکنان موسسات حسابرسی ایرانی با 

ضوابط و استانداردهای بین  المللی،
8. ضعف تسلط به زبان انگلیسی عموم شرکا و کارکنان 

موسسات حسابرسی در ایران.
دیلــم صالحی تاکید کرد، با توجه به ســرعت روند 
و فراگیــر بودن آثار مبادالت تجاری بین  المللی، ولو به 
صورت محدود و غیر از شــکل جهانی   شــده ی آن، به 
ویژه در حوزه هاي اقتصاد و تجارت به نظر می  رسد در 
سطح کان ناگزیر از تدوین راهبرد و برنامه ی مناسب 
بــرای مقابله با چالش ها و بهره بــرداری از فرصت های 
جهانی  شدن )مبادالت اقتصادی در سطح بین  المللی( 
هســتیم؛ و در سطح خرد نیز الزم است مراجع ذیربط 
و تصمیم گیــر در حوزه ی حســابداری و حسابرســی 
کشــور امکان فعالیت و همکاری گسترده ی موسسات 
حسابرســی بین المللی را در ایران مورد بررســی قرار 

دهند. 

)M & A( مقاله ی 4: ادغام و تحصیل
فرزام زمانی

عضو شــورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 
در آغــاز این مقاله گفت، ادغــام و تحصیل، یا خرید و 
ادغام شرکت ها، یا M&A یکی از راهبردهای پرکاربرد 
برای شــرکت ها در دنیای امروزی است. این راهبرد به 
شــرکت ها امکان می  دهد با روشی سریع و کم مخاطره 
به توســعه ی سازمان و تجدید ســاختار خود بپردازند 
و موقعیت رقابتی خود را تحکیم بخشــند. شــرکت ها 
می  تواننــد با این روش، دیگر شــرکت ها را زیر کنترل 
خــود درآورند یــا در قالبی جدید با آنهــا به فعالیت 

بپردازند. 
 )PACT( رئیــس مرکز آموزش حســابداران خبره

افزود، با وجود این که این روش دارای منافع بســیاری 
برای سازمان ها است، در بسیاری از تجربه های داخلی و 
بین المللی با شکست روبرو شده است. وی تاکید کــرد، 
نا آگاهی از فرایند خرید و ادغـــــــام شرکت هـــــا و 
ناتوانی در مدیریت درســت گام هــــــای آن می  تواند 
صدمــــات جـــبران ناپـــذیری به شرکت هــــا وارد 

کند.
زمانــی در ادامه، با تشــریح فرایند خریــد و ادغام 
شــرکت ها گفت این فرایند به تصمیم گیرندگان کمک 
می  کند شــناخت بهتری از پیچیدگی هــا و مخاطرات 
ایــن راهبرد داشــته باشــند. وی تاکید کــرد، یکی از 
پرچالش ترین مراحل خرید و ادغام شرکت ها گردآوری 
اطاعات دقیق از شرکت های نامزد برای خرید یا ادغام و 
نیز تحلیل آنها است که در این مقاله چگونگی فراهـــم 
آوردن اطاعـــــات مورد نیاز بــرای تصمیم گیرندگان 

تشریح می  شــود.

مقاله ی 5: حسابداری بدون مرز
امیر پوریانسب

برای خدمات پرکیفیت حســـابداری عمدتا به دنیایی 
واحد و بی مرز تبدیل شده است.

پوریانســب تاکید کــرد، دهه ی بعدی شــاهدگذار 
جامعه به کســب و کار تحرک پذیر و اجتماعی خواهد 
بــود کــه برخاســته از فناوری های نوین اســت و به 
مصرف کنندگان و کســب و کارها اجــازه می  دهد در 
جغرافیــای داخلــی و جهانی به رقابــت بپردازند. وی 
گفت، این تغییرات باعث خواهند شد مصرف کنندگان 
و کســب و کارها به حرفه ای های مالیاتی و حسابداری 
به دلیل راهبرد رقابتی با گشت و گذار در بازارگاه های 
جهانی روی آورند. از طرف دیگر همان طور که کســب 
و کارهــا برای خرید خدمات حســابداری و مالیاتی در 
دنیــای بی مرز گشــت و گذار می  کننــد حرفه ای های 
حســابداری نیز برای گســترش خدمات و کاریابی از 
مرزها فراتر می  روند. به عاوه، همان طور که کســب و 
کارهای کوچک به شــبکه های اجتماعی ورود می  کنند 
حرفه ای هــای حســابداری نیز ناگزیر هســتند به این 
دنیای بی مرز ورود کنند. موسسات حسابداری به طور 
فزاینده ای به توانمندی هــای یکدیگر و همکاری برای 
رقابت اثربخــش در بازارگاه هــای بین المللـــی اتکــا 

خواهــند کـــرد.
پوریانســب در ایــن مقاله از دو منظــر به حرفه ی 
حســابداری بدون مرز پرداخت و گفت، ابتدا به دنیای 
بی مرز و جهانی شــده و بین المللی شــدن حسابداری 
و حســابداران پرداخته می  شــود. ســپس با بازخوانی 
نظرســنجی مشترک CIMA و دانشــگاه بث در مورد 
خدمات حسابداران امروزین و فردا صرف نظر از مرزها و 

مناطق جغرافیایی پرداخته می  شود.

کارگاه ها
ســمینار با برگزاری چهــار کارگاه کاربردی زیر پایان 

یافت:
کارگاه 1: شــرکت آزمایی )Due diligence( )فرزام 

زمانی(
کارگاه 2: مدیریــت تحریــم و مطالبه ی خســارت از 

شرکت های خارجی )سعید جمشیدی فرد(
 )Valuation( کارگاه 3: ارزش یابی بنگاه های اقتصادی

)ناصر محامی(
 IFRS کارگاه 4: تهیــه ی صورت های مالــی مبتنی بر
و آشــنایی با XBRL )منصور شمس احمدی، فرهاد 

میربلوک(

ســردبیر ماهنامه ی حســابدار در این مقاله گفت، 
تغییرات پرشــتاب در عرصه ی کســب و کار جهانی، 
ضابطه گذاری، و رشــد فناوری های شگفت انگیز همه ی 
مرزها را به روی همه ی جهانیان گشوده است و دنیای 
بی مرز را برای سرمایه گذاری و کار به وجود آورده است. 
وی افزود، دنیای حســابداری امــروز و فردا نیز در اثر 
جهانی شــدن بازارگاه ها و اقتصادها، بین المللی شــدن 
همه ی ضوابط حســابداری در همه ی حوزه ها، و تقاضا 


