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میزگرد مشترک  انجمن حسابداران خبره ایران و همکاران سیستم

ــی شــرکت همــکاران  ــروژۀ بازاریاب ــر پ ــی، مدی ــن ســارا کیان ــری(: م ــی )مج ــارا کیان س
سیســتم هســتم و امــروز بــا برنامــۀ میزگــرد مدیریــت مالــی هوشــمند و چابــک در خدمــت 
شــما هســتیم. میهمانــان ویــژه ای داریــم کــه می دانیــم حرف هــای شــنیدنی دارنــد. بــرای 

ــد.  ــی کنن ــم کــه خــود را معرف شــروع می خواهی

کارشناسی ارشــد  محمـــدی:  بهــزاد 
در  و در حال حاضــر  دارم  حســــــابداری 
ــت  ــوان معاون ــتان راد به عن ــرکت دشتس ش
ــت  ــتم و صنع ــه کار هس ــغول ب ــی مش مال
ــاً  ــت و تقریب ــوالد اس ــت ف ــم صنع ــا ه م
می تــوان گفــت حــدود ۳۰ ســال اســت کــه 

در ایــن حــوزه ســابقۀ کاری دارم.

مهــدی عســجدی: بنــده حــدود ۲۰ ســال ســابقۀ حسابرســی و حســابداری دارم، درحال حاضر 
معــاون مالــی و عضــو هیئــت  مدیــرۀ شــرکت گلســتان کاغــذ پرشــیا هســتم. کار شــرکتی کــه 
درحال حاضــر انجــام می دهیــم در زمینــۀ تولیــد انــواع کاغــذ بــرای مصــارف چــاپ و بســته بندی 

اســت و دارای کارشناسی ارشــد در رشــته حســابداری و حسابرســی هســتم. 

ــد: لیســانس مدیریــت بازرگانــی، فوق لیســانس حســابداری و دکتــری  فاطمــه هادلون
حســابداری دارم. تقریبــاً ۱۸ ســال اســت کــه کار مالــی، حســابداری در حــوزۀ مالــی و 
حســابداری می کنــم و در حــال حاضــر فّعــال اقتصــادی در صنعــت نســاجی هســتم اّمــا 

ــۀ حســابداری دارم.  ــه حســابداری و حرف ــی ب ــگاه و تمام نگاه همیشــه نیم ن

هادی منتظــری: بنــده نیــز دارای مدرک 
فوق لیســانس حســابداری هســتم. نزدیــک 
ــرکت های  ــابقۀ کار در ش ــال س ــه ۱۵ س ب
ــرکت  ــر در ش ــف دارم و درحال حاض مختل
از  کــوروش  پروتئینــی  فرآورده هــای 
ــی  ــروه صنعت ــه گ ــرکت های زیرمجموع ش
ــغول  ــی مش ــاون مال ــوان مع ــگ به عن گلرن

ــه کار هســتم.  ب
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ســارا کیانــی )مجــری(: از دیــد این کــه شــما مدیــران مالــی مجموعه هــای مختلفــی هســتید 
ــتید  ــدی هس ــی و کلی ــرات اصل ــزو نف ــود، ج ــرکت های خ ــای ش ــلماً در تصمیم گیری ه و مس
ــا مواجــه و در  ــل داده ه ــا و تحلی ــۀ جمــع آوری دیت ــی در زمین ــا چــه چالش های ــه ب ــد ک بگویی

حــال انجــام چــه کاری هســتید؟

بهــزاد محمــدی: مدیــران مالــی در حقیقــت بایــد دانــش حســابداری داشــته باشــند، آشــنا بــا اســتانداردها و بــر آنهــا تســلط داشــته باشــند و 
همچنیــن نســبت بــه قوانیــن مالیاتــی، قانــون کار، قانــون تأمیــن اجتماعــی و قــدرت تجزیــه تحلیــل اطالعــات داشــته باشــند، نســبت به مســائل 
شــناخت داشــته باشــند، نیازهــای مدیریتــی را بشناســند و بتواننــد متناســب بــا نیازهــای مدیریتــی تجزیــه و تحلیل هایــی را حســب نیــاز خــود 
انجــام دهنــد. بنابرایــن بــرای انجــام و تحّقــق ایــن کارهــا نیــاز دارنــد کــه یــک ســری ابــزار داشــته باشــند؛ ایــن ابــزار عالوه بــر دانــش آنهــا نیــاز 

بــه نیــروی انســانی کارآمــد نیــز دارد. 
بــا توجــه بــه این کــه درحال حاضــر عصــر تکنولــوژی اســت، بایــد از نرم افزارهــای کارآمــد، اســتفادۀ بهینــه و بهره بــرداری کننــد کــه بتواننــد 

وظایــف خــود را بــه  نحــو احســن انجــام دهنــد. 
یکــی از مشــکالتی کــه در بحــث اطالعــات در شــرکت ها وجــود دارد، بحــث فرایندهــا و شــرح وظایــف اســت. یعنــی در خیلــی از شــرکت هایی 
کــه شــما بــه آن مراجعــه می کنیــد فرایندهــا تعریــف  نشــده اســت، شــرح وظایــف مشــخص نیســت و حوزه هــا جزیــره ای و به صــورت مســتقل 
کار می کننــد و ایــن باعــث ایجــاد تضــاد در ســازمان ها می شــود. در ایــن حالــت شــما هــر نرم افــزاری هــم کــه داشــته باشــید عمــاًل تفاوتــی 
نــدارد زیــرا نرم افزارهــا نیــاز بــه یــک فرهنــگ ســازمانی دارنــد. اگــر ایــن فرهنــگ ســازمانی پیــاده نشــود و در حقیقــت از طــرف مدیریــت ارشــد 

ســازمان حمایــت نشــود؛ مــن فکــر می کنــم نرم افــزار دیگــر نمی توانــد کمــک کنــد. 

ــابداران  ــه حس ــو جامع ــابداری و عض ــد حس ــی  ارش ــب دارای کارشناس ــی: اینجان ــا طیب رض
ــر  ــاً ۱۵ ســال ســابقه حســابداری و حسابرســی دارم و درحال حاضــر مدی ــران، تقریب رســمی ای
مالــی شــرکت الــو پیــک هســتم کــه جــزو شــرکت هایی اســت کــه در لجســتیک و حمل ونقــل 

ــد.  ــت می کن ــن فّعالی آنالی



5
خرداد و تیر  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

سارا کیانی )مجری(: پس شما معتقدید، عمدۀ مشکل شرکت ها، نداشتن فرایندها و فرهنگ سازمانی است؟

بهزاد محمدی: خیلی عوامل دیگر می تواند وجود داشته باشد اّما شرح وظایف و فرهنگ سازمانی به نظر من بسیار مهم است. 

مهــدی عســجدی: خیلــی چیزهــا ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، ازجملــه سارا کیانی )مجری(: آقای عسجدی نظر شما چیست؟
ــص  ــد تخّص ــا بای ــه نیروه ــر این ک ــالوه  ب ــص، ع ــانی متخّص ــروی انس ــف نی ضع
حســابداری داشــته باشــند، در ســایر قســمت های مختلــف واحدهــای ســازمانی، 
در صورتی کــه آن شــرح وظایــف و ســاختارهای اداری و مالــی و مدیریتــی به طــور 
کامــل شــکل نگرفتــه باشــد، وجــود ضعــف در کنترل هــای داخلــی آن شــرکت ها 

ــش مواجــه باشــیم.  ــا یــک چال ــا ب مشــهود می شــود و باعــث می شــود کــه م
ــک  ــازمان ی ــای س ــن واحده ــران، بی ــن مدی ــالت بی ــوارد، تعام ــن م ــر ای ــالوه  ب ع
مجموعــه وجــود دارد می توانــد در دسترســی بــه اطالعــات و مــواردی کــه بخواهــد 
ــا مــا چالش هــای کمتــری داشــته  باشــیم. بنابرایــن  اتفــاق بیفتــد کمــک کنــد ت
ــت  ــی مدیری ــی وقت ــت اســت، یعن ــز اهمی ــت بســیار حای ــم مدیری پشــتیبانی تی
ــداف  ــا اه ــدت ی ــدت و میان م ــداف کوتاه م ــه به صــورت اه ــه چ ــی ک ــرای اهداف ب
اســتراتژیکی کــه وجــود دارد در نظــر گرفتــه اســت ، می توانــد از تیم هــای مختلــف 
ــد مجموعــه عوامــل کلیــدی در آن مجموعــه را کمــک  ــا بتوان ــد ت پشــتیبانی کن
کنــد تــا ســاختارهای شــرکت بــه یــک سمت وســوی بســیار مثبــت، مهــم و شــفاف 

جلــو برونــد. 
ــائل  ــه مس ــبت  ب ــی نس ــران مال ــی مدی ــود آگاه ــوارد، وج ــن م ــه ای ــر هم عالوه ب
حقوقــی هــم خالــی از لطــف نیســت. مســائل حقوقــی از جملــه قانــون تجــارت کــه 
به هرحــال قانــون تجــارت داریــم کــه مصــوب ســال ۱۳۴۷ اســت و پــس از آن هــم 
ــن به صــورت ســنتی درحــال ایجــاد  ــرات نشده اســت؛ آن قوانی دســت خوش تغیی

ــش در برخــی شــرکت ها اســت.  چال
ــاً  ــز عموم ــود دارد نی ــرکت ها وج ــه در ش ــی ک ــث  نرم افزارهای ــا بح ــه ب در رابط
همــه نرم افزارهــا در چنــد تــا حجــم درحــال کارکــردن هســتند؛ برخــی از 
ــزرگ طراحــی می شــود کــه قابلیــت آن شــرکت  ــرای شــرکت های ب نرم افزارهــا ب
و هلدینگ هــا و مجموعه هــا را دارد. یــک ســری نرم افزارهــا هســتند کــه مناســب 
شــرکت کوچــک و متوســط هســتند. نرم افزارهــای کوچکــی در بــازار وجــود دارد 
و عمدتــاً فاصلــه زیــادی بــا انتظــارات مدیــران دارد. بنابرایــن در تحلیــل اطالعــات 
ــی  ــا چالش های ــد ب ــد بگیرن ــه می خواهن ــی ک ــات و تصمیم ــری اطالع و نتیجه گی

ــوند.  ــه رو می ش روب

ســارا کیانــی )مجــری(: خانــم هادلونــد اگــر بــه شــما بگوینــد بزرگ تریــن چالشــی کــه مدیــر مالــی در جمــع آوری و تحلیــل دیتــا می توانــد 
ــد در شــرکت ممکــن اســت فرهنــگ ســازمانی، نیــروی متخّصــص و  ــه کاری خودتــان چیســت؟ دوســتان فرمودن داشــته باشــد، براســاس تجرب

ــه چــه موضوعــی اشــاره می کنیــد؟ ســاختار ســازمانی وجــود نداشــته باشــد. اگــر شــما بخواهیــد بزرگ تریــن آن را بگوییــد، ب
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مــن  به نظــر  هادلونــد:  فاطمــه 
مهم تریــن چالشــی کــه مدیــران مالــی بــا 
آن مواجــه هســتند پراکندگــی اطالعاتــی 
اســت کــه در ســطح ســازمان وجــود دارد. 
ــی  ــت جایگاه ــرکت به جه ــی ش ــور مال ام
کــه دارد و این کــه به هرحــال مدیــران 
مالــی در ســازمان بــازو و تصمیم ســاز 
پررنگــی  نقش هــای  از  یکــی  هســتند، 
کــه مدیــران مالــی بایــد در ســازمان ایفــا 
کننــد وظیفــه تصمیم ســازی اســت. بــرای 
این کــه بتواننــد ایــن وظیفــه را به درســتی 
انجــام دهنــد خــواه ناخــواه بایــد تمــام آن 
اطالعــات و داده هایــی را کــه بــه دستشــان 
ــد  ــل کنن ــاتی تبدی ــه گزارش ــد ب می رس
کــه بتوانــد بــه مدیــران عامــل و مدیــران 
ارکان  تصمیم گیرنــدگان،  و  باالدســتی 
ــران ارشــد ســازمان  ــا مدی ــره ی هیئت مدی

ــد.  ــه دهن ارائ
امــا اهــّم این گزارشــات چیســت؟ اهــّم این 
گزارشــات همــان گــزارش صورت هــای 
ــد  ــی بای ــران مال ــه مدی ــت ک ــی اس مال

ــای  ــن صورت ه ــه ای ــر تهی ــد. ب ــه کنن تهی
می کننــد  آمــاده  مدیــران  کــه  مالــی 
ــی،  ــت مال ــوزه مدیری ــود: در ح ــدی وج نق
ــزارش  ــل گ ــرای تکمی ــتان، ب ــه دوس اینک
ــف،  ــرژی مضاع ــا ان ــال، ب ــه اول س ۴ ماه
تمــام تــالش خــود را می کننــد. وقتــی 
قانونــی  الزامــات  وجــود  بــا  صورت هــا 
موجــود تهیــه شــد، مجبــور هســتند ایــن 
صورت هــا را اگــر بورســی باشــند روی 
ســایت بارگــذاری کننــد، اگــر بورســی 
ــند  ــته باش ــهام دار داش ــند و س ــم نباش ه
ــام  ــد از اتم ــد. بع ــه کنن ــه ارائ ــه مجموع ب
ــته  ــی بس ــای مال ــع، صورت ه ــل مجام فص
می شــود و هیچ گونــه تجزیــه و تحلیلــی 
می تــوان  به جــرأت  و  نمی آیــد  آن  روی 
گفــت تحلیلــی روی صورت هــای مالــی 
ــی  ــران مال ــب مدی ــط غال ــتی توس به درس
صورت هــای  تهیــه  و  نمی شــود  انجــام 
مالــی بیشــتر جنبــه شــکلی دارد کــه 
ــه  ــت ک ــه گف ــوان اینگون ــل آن را می ت دلی
ــوز  ــا هن ــی م ــای مال ــل صورت ه در تحلی
نتوانســتیم بــه ســاختاری برســیم کــه 
کــه  داشته باشــیم  نرم افــزاری  بتوانیــم 
خــودش به تنهایــی بتوانــد صورت هــای 

ــد.  ــه کن ــی را تهی مال
ــای  ــۀ صورت ه ــرای تهی ــا ب ــا نرم افزاره اّم
ــتند؟  ــرو هس ــی روب ــه چالش ــا چ ــی ب مال
ــی  ــت یعن ــیار پراکنده اس ــات بس اوالً اطالع
جمــع آوری ایــن اطالعــات و تبدیــل آن 
ــن  ــی ممک ــای مال ــزارش و صورت ه ــه گ ب
اســت ایجــاد چالــش کنــد. دوم بحــث 
ــه  ــت ک ــات اس ــن اطالع ــقم ای صحت وس
ایــن اطالعــات به هرحــال قــرار اســت 
تبدیــل بــه یــک گــزارش تصمیم ســاز 
مــورد  آن  صحت وســقم  بایــد  و  شــود 

ــرد.  ــرار بگی ــی ق بررس
مهم تریــن  از  یکــی  زمــان،  عامــل 

چالش هایــی اســت کــه بــا آن مواجــه 
ــات  هســتیم. در ویژگی هــای کیفــی اطالع
ــه  ــد ک ــاره کردن ــتان اش ــابداری، دوس حس
ــودن«  ــع ب ــه »به موق ــوط ب یــک مــورد مرب

ــت.  ــات اس گزارش
تحلیــل  بــه  کــه  نرم افــزاری  یــک 
ایــن داده هــا کمــک کنــد و بتوانــد آن 
شــرکت ها  کــه  را  مالــی  صورت هــای 
ــن  ــد ضم ــه کن ــع تهی ــد به موق ــاز دارن نی
صورت هــای  ایــن  روی  بشــود  این کــه 
تجزیه وتحلیــل گذاشــت، صــرف  مالــی 
تهیــه صورت هــای مالــی نــدارد و مــا خــأ 

ــم.  ــن را داری ای
ــا آن  ــم ب ــه بازه ــری ک ــش دیگ ــک چال  ی
مواجــه هســتیم کــه شــاید نرم افزارهــا 
ایــن قابلیــت را هنــوز نتوانســته اند داشــته 
ــد نقطه نظــرات  باشــند و دوســتان می توانن
ــا  ــن اســت کــه م ــد ای خــود را اعــالم کنن
ــرگ  ــی، کارب ــای حسابرس ــوز کاربرگ ه هن
را  طبقه بنــدی  کاربرگ هــای  و   6۰۲۰
ــم، چــرا؟  ــزار عمــل می کنی خــارج از نرم اف
ــم  ــابداری داری ــتانداردهای حس ــون اس چ
ــا ایجــاد کرده اســت  ــرای م ــی ب کــه الزامات
ــوند  ــدی بش ــد طبقه بن ــاب ها بای ــه حس ک
و در طبقــه خــاص خــودش افشــا شــود اّمــا 
ایــن را بخواهیــد در نرم افــزار پیــاده کنیــد 
به هرحــال در مقطــع تهیــه صورت هــای 
ــاز  ــا یــک ســری طبقه بندی هــا نی ــی م مال
ــرون  ــد بی ــوع بای ــن موض ــرا ای ــم، چ داری
ــرگ  ــر اعمــال شــود؟ چــرا آن کارب از دفات
ــه  ــر تهی ــارج از دفات ــد خ ــدی بای طبقه بن
بشــود؟ دلیــل آن ایــن اســت کــه نرم افــزار 
ــران  ــد و مدی ــا کمــک کن ــه م نتوانســته ب
ایــن  هســتند  مجبــور  عمــاًل  مالــی 
ــر  ــارج از دفات ــدی را خ ــای طبقه بن بحث ه
ــزار نتوانسته اســت در  ــد و نرم اف صــادر کنن

ــه مــا کمــک کنــد.  ایــن حــوزه ب
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ــی )مجــری(: آقــای نریمــان قاســمی مدیــر محصــوالت نرم افــزاری مالــی همــکاران سیســتم هســتند. درمــورد رویــه ای کــه در  ســارا کیان
شــرکت ها پیــش مــی رود تــا یــک گــزارش تهیــه شــود و بشــود بــه آن اتــکا کــرد یــک ســری موضــوع مطــرح شــد کــه نرم افــزار در برخــی 
مــوارد بــه آنهــا کمــک نمی کنــد یــا انتظــار آنهــا از نرم افــزار حداقــل ایــن اســت کــه در جمــع آوری اطالعــات بــه آنهــا کمــک کنــد. از شــما 
ــم کــه بتوانیــم از پراکندگــی  ــا داری ــرای جمــع آوری دیت ــزاری مناســبی ب ــا راهــکار نرم اف ــه این کــه آی ــد ب ــم کــه اشــاره کنی درخواســت داری

دیتــا جلوگیــری کنیــم؟

نریمــان قاســمی: مــن فکــر می کنــم مــا بایــد اول ببینیــم چــه چیزهایــی و چــه مــواردی 
ــا نتوانیــم گزارشــمان را درســت تهیــه کنیــم.  باعــث می شــود کــه م

ســارا کیانی )مجــری(: آقــای طیبی شــما  
کــه به عنــوان یــک شــرکت اســتارت آپی 
ــمگیر وارد  ــرد چش ــا عملک ــزرگ ب ــیار ب بس
ــی را در  ــه چالش های ــما چ ــدید. ش ــازار ش ب

ــته اید؟  ــا داش ــع آوری دیت جم

رضــا طیبــی: بحثــی کــه مــا این جــا داریــم ایــن اســت کــه یکــی از اجــزای تشــکیل دهنده کنتــرل داخلــی، سیســتم های اطالعاتــی اســت. 
ــی  ــی نیســت. وقتــی سیســتم اطالعات ــاً بخــش مال ــزار کار کل کســب وکار در نظــر گرفتــه می شــود و صرف ــع اب ــی درواق سیســتم های اطالعات
ــی راحــت  ــت باشــد، خیل ــا خــود مدیری ــس ی ــف در آن تعیین شــده باشــد، هــر واحــد ســازمانی چــه مارکتینــگ، فاینان ــه و شــرح وظای بهین
ــی  ــد. چالش هــای موجــود در حــوزه مال ــع گزارشــات خــود را دریافــت کن ــد و به موق ــه آن اعتمــاد کن ــد، ب ــد از سیســتم اســتفاده کن می توان
ــه  ــد ب ــی کل فراین ــی بیشــتر اســت. یعن ــا در ســمت حــوزه حسابرســی خیل ــن چالش ه ــب ای ــه مرات ــاوت اســت و ب ــاًل متف و حسابرســی کام
ــد  ــا ســوابق کاری خــودم هنــوز نرم افــزاری کــه بتوان ــم به جــرأت بگویــم درحال حاضــر مــن شــخصاً ب شــکل ســنتی انجــام می شــود و می توان
بــه حسابرســان در ایــن حــوزه کمــک کنــد ندیــده ام. این کــه کاربرگ هــا بــه شــکل سیســتمی تهیــه شــود و حسابرســان صرفــاً وقــت خــود 
ــع  ــه در واق ــای حسابرســی می شــود ک ــه کاربرگ ه ــت حســابرس ها صــرف تهی ــده وق ــع عم ــد، درواق ــی کنن را صــرف رســیدگی های محتوای

ــت.  ــرده اس ــر ک ــی را زمان ب ــه های حسابرس پروس
ــرای  ــری را ب ــان کمت ــکان دارد زم ــه ام ــا جایی ک ــد ت ــه آن ســوددهی مّدنظــر خودشــان برســند، مجبورن ــد ب ــرای  اینکــه بخواهن مؤسســات ب

ــت.  ــر گذاشته اس ــیار اث ــی بس ــات حسابرس ــت گزارش ــی و روی کیفی ــت حسابرس ــن روی کیفی ــد و ای ــیدگی بگذارن رس
ــتمی  ــر سیس ــاً اگ ــی، قطع ــات حسابرس ــّدد مؤسس ــود دارد و تع ــا وج ــور م ــی کش ــای حسابرس ــه در فض ــی ای ک ــای رقابت ــه فض ــه ب ــا توج ب
وجــود داشــته باشــد کــه ایــن نیازهــای اطالعاتــی مؤسســات حسابرســی و حتــی ســازمان حسابرســی را تأمیــن کنــد مــا می توانیــم انتظــار 

ــیم.  ــته باش ــود داش ــه می ش ــازار ارائ ــه اآلن در ب ــزی را ک ــر از آن  چی ــب بهت ــی به مرات ــای حسابرس گزارش ه
ایــن بحــث حسابرســی بــود کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت، در حــوزه مالــی نرم افزارهــای متعــددی در بــازار وجــود دارد و تقریبــاً محتــوای 
اکثــر ایــن نرم افزارهــا یکســان اســت ولــی آن چیــزی کــه شــاید آنهــا را از هــم تفکیــک می کنــد گزارش هــای مدیریتــی اســت کــه می شــود 
ــه  ــود دارد ک ــرکتی وج ــر ش ــه کمت ــم ک ــاهده می کن ــی را مش ــف بزرگ ــن ضع ــوزه م ــن ح ــه در ای ــت، ک ــی گرف ــا خروج ــن نرم افزاره از ای
ــی  ــت مال ــاً مدیری ــه صرف ــت را ن ــاز مدیری ــورد نی ــات م ــد اطالع ــرده باشــند و بتوانن ــن قســمت کار ک ــزاری در ای ــوان شــرکت های نرم اف به عن
بلکــه مدیریــت ســطوح باالتــر حتــی اعضــای هیئت مدیــره و ســهام داران شــرکت را به موقــع بــرای آنهــا تهیــه کننــد و دیگــر نیــاز نباشــد کــه 
از واحــد مالــی بخواهنــد درگیــر خروجــی گرفتــن از سیســتم بشــود و آنهــا را تبدیــل بــه ســود و زیــان کنــد، صــورت جریــان وجــه نقــد را تهیــه 
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کنــد. خــود ایــن پروســه را زمان بــر کرده اســت، اصطالحــاً می گوینــد داشــبوردهای مدیریتــی. اگــر داشــبوردهای مدیریتــی بــه شــکل بهینــه 
ــر روی موضوعــات کالن و دیگــر  در نرم افزارهــا به کارگرفتــه شــود دیگــر دغدغــه مدیــر مالــی، گرفتــن اطالعــات نیســت و تمرکــز خــود را ب

ــذارد.  ــش می گ وظایف
ــر وکار  ــتریان س ــیعی از مش ــف وس ــا طی ــون ب ــت. چ ــی اس ــای مال ــه تراکنش ه ــل  توج ــداد قاب ــتارت آپی، تع ــرکت های اس ــی ش ــش اصل چال
دارنــد، مشــتری های آنهــا یــک شــخص خــاص نیســت، شــرکت نیســت، کل جامعــه در واقــع مشــتری های ایــن کســب وکار در نظــر گرفتــه 

می شــوند. 
ــرکت های  ــد. ش ــه می کنن ــوزر ارائ ــه ی ــات را ب ــن خدم ــا ای ــن ادمین ه ــه ای ــتند ک ــن هس ــری ادمی ــک س ــود دارد و ی ــوزر وج ــری ی ــک س ی
ــا  ــرای همیــن ب ــد. ب ــرار می گیرن ــا کاال ق ــا عرضه کننــده آن خدمــات ی ــدار آن خدمــات و فروشــنده ی ــع واســط بیــن خری اســتارت آپ در واق

ــتند.  ــه هس ــی مواج ــده و متقاض ــیعی از عرضه کنن ــف وس طی
 به عنــوان مثــال  مجموعــه الوپیــک در طــول یــک روز نزدیــک بــه ۲۰۰ هــزار رکــورد تراکنــش دارد. ســفرهایی کــه مســافر درخواســت دارد 
بابــت این کــه کاالیــی حمــل بشــود و اگــر بخواهیــم آن را به طــور کامــل ثبــت دفاتــر کنیــم نیــروی مالــی قابل توجهــی بایــد در ایــن حــوزه 
قــرار گرفتــه بشــود و پروســه زمان بــر می شــود، قطعــاً روی به موقــع بــودن اطالعــات اثــر می گــذارد. پــس اگــر یــک سیســتم نرم افــزاری بــه 
شــکل بهینــه ایــن مشــکل حــل کنــد شــاید بتوانــد در ایــن فضــای کســب وکار، کمــک بهینــه ای بــه شــرکت های حــوزه اســتارت آپ بکنــد، 
ــزاری  ــع سیســتم های نرم اف ــه در واق ــی هســت ک ــای مال ــدد تراکنش ه ــش شــرکت های اســتارت آپی در حــوزه تع ــن چال ــن بزرگ تری ــه ای ک

بتواننــد آنهــا را حــل کننــد. 

ســارا کیانــی )مجــری(: آقــای منتظــری شــما از دیــد اینکــه در گــروه گلرنــگ هســتید و کاالهــای پرمصــرف را معمــوالً  مجموعــه شــما 
ــا چــه  ــاد باشــد، اگــر به عنــوان چالــش اصلــی بپرســم کــه شــما ب ــازار می کنــد و حــدس می زنیــم کــه تراکنــش مجموعــه شــما زی وارد ب

ــه گریبــان هســتید چــه می گوییــد؟ چیــزی دســت ب

ــه  ــی ک ــراز نکات ــری: غی ــادی منتظ ه
ــد  ــاره کرده ان ــه آن اش ــتان ب ــر دوس دیگ
می دانــم،  صحیــح  را  آنهــا  همــه  و 
ــه  ــۀ دیگــری را هــم اضاف می خواهــم جنب
کنــم.  در حــال حاضــر مــا در فضــای مالی 
درحــال فّعالیــت هســتیم، کــه بــا حضــور 
ــا، محیــط اقتصــادی به شــدت  شــدید رقب
ــر  ــه غی ــی ک ــا حجــم اطالعات ــدار و ب ناپای
ــری  ــرای تصمیم گی ــی ب ــای مال از حوزه ه
احتیــاج داریــم؛ همان طــور کــه خانــم 
هادلونــد هــم بــه آن اشــاره کردنــد، واحــد 
ــران  ــرای مدی ــم ب ــازوی مه ــک ب ــی ی مال
تصمیم گیری هــا  در  ســازمانی  ارشــد 
اســت. یکــی از معضالتــی کــه خــودم 
ــد دارم،  ــتان فرمودن ــه دوس ــر آنچ عالوه ب
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ــت  ــر آن مقاوم ــالوه ب ــت و ع ــزار اس ــود نرم اف کمب
ــه  ــرا ک ــازمان ها اســت، چ ــاد در ســطح س بســیار زی
در  کــه  اطالعــات  بــرای جمــع آوری  نرم افــزاری 
واقــع اطالعــات بــه روز هســتند و جنبــۀ آینده نگــری 
ــا نرم افزارهــای  ــدارد. اگــر آشــنایی ب ــد، وجــود ن دارن
بین المللــی داشــته و بــا آنهــا کار کــرده باشــید، 
مالحظــه کرده ایــد کــه ایــن نرم افزارهــا ایــن امــکان 
ــی را  ــا، فرم های ــل آنه ــد داخ ــه می توانی ــد ک را دارن
تعبیــه کنیــد و فیلدهایــی را اضافــه کنیــد کــه ایــن 
ــودش  ــاز خ ــه نی ــته ب ــدی بس ــر واح ــات را ه اطالع
بتوانــد جمــع آوری کنــد و ایــن اطالعــات لزومــاً 

ــی  ــی و کیف ــات خــارج از واحــد مال ــی نیســتند؛  اطالع مال
ــد  ــا اســتفاده می کنن ــی از آنه ــران غیرمال ــه مدی هســتند ک
اّمــا در مجمــوع در تصمیم گیری هــای ســازمان به شــدت 

ــتند.  ــذار هس اثرگ
یکــی از مشــکالتی کــه واقعــاً در ســطح نرم افــزاری در ایــران 
مشــاهده می کنیــم، ایــن اســت کــه مــا نرم افــزاری نداریــم 
ــد و  ــته باش ــازمان داش ــرای س ــازی ب ــت بومی س ــه قابلی ک
ــی  ــس مال ــات بی ــاً اطالع ــه صرف ــری را ک ــات اضافه ت اطالع

ــرد.  ــه ک ــوان به ســیل آن ارائ هســتند، بت
ــا و  ــه در دنی ــده را ک ــال آین ــند ۵۰ س ــه س ــاالً هم احتم
مؤسســات معتبــر منتشــر شــده اســت دیده ایــد. در آن 
عنــوان کرده انــد  یکــی از رشــته هایی کــه قــرار اســت 
ــه  ــه ب ــت. ن ــابداری اس ــتۀ حس ــرود رش ــن ب ــده از بی در آین

ــن  ــه ای ــه ب ــد بلک ــن برون ــابداران از بی ــه حس ــی ک ــن معن ای
ــی  ــای اضاف ــت  توانایی ه ــرار اس ــابداران ق ــه حس ــی ک معن
ــه  ــد ک ــی ببینن ــای اضاف ــند و آموزش ه ــته باش ــود داش در خ
ــد  ــه شــما بای ــراز این ک ــد. غی ــه آن FBP می گوین اصطالحــاً ب
ــره،  ــل مذاک ــی مث ــی داشــته باشــید، توانایی های ــات مال اطالع
قــدرت تجزیه وتحلیــل قــوی، قابلیــت کار بــا بیگ دیتاهــا، 

ــت.  ــز الزم اس ــی نی ــبوردهای مدیریت ــا و داش نرم افزاره
ــه  ــنلی ک ــوان پرس ــر به عن ــابدارها دیگ ــت حس ــوان گف می ت
ــناخته  ــد ش ــام بدهن ــرکت ها را انج ــات ش ــت اطالع ــط ثب فق
ــد  ــند و بتوانن ــر باش ــابداران تحلیلگ ــه حس ــوند و این ک نمی ش
در تجــارت بــه مدیــران کمــک کننــد در حــال پررنــگ شــدن 

اســت. 
وارد  کــه  نرم افزارهایــی  ERP در  نرم افــزار حــوزه  هرچــه 
ــا را  ــما آنه ــدر ش ــر چه ق ــود و ه ــتر  ش ــده اند بیش ــازار ش ب
ــود  ــد می ش ــت اول تولی ــای دس ــه دیتاه ــی ک در واحدهای
مســتقر کنیــد و آنهــا خودشــان موظــف باشــند ایــن 
ــه  ــابداران از وظیف ــد، حس ــتم کنن ــات را وارد سیس اطالع

ثبتــی خــود دور می شــوند.
 در این صــورت بایــد در واحدهــای مالــی، حســابدارانی 
اســتخدام شــوند کــه قــدرت تجزیه و تحلیــل باالتــری 
ــردن  ــت ک ــی )ثب ــه ثّبات ــتر از وظیف ــند و بیش ــته باش داش
اطالعــات( دور بشــوند و نقــش کنتــرل و نظــارت خــودش 
را در ســازمان ایفــا کننــد تــا بتواننــد بــه اهدافــی کــه نیــاز 

ــند.  ــت برس اس
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ــد: تربیــت نیــروی متخّصــص یکــی از مشــکالتی اســت کــه هــم شــرکت های نرم افــزاری و هــم شــرکت های اســتفاده کنندۀ  فاطمــه هادلون
ــا تربیــت نیروهــای متخّصــص برطــرف کننــد. درســت  ــش را ب ــن چال ــزاری می تواننــد ای ــا آن مواجــه هســتند. شــرکت های نرم اف ــزار ب نرم اف
ــه  ــور ک ــود. همان ط ــذف نمی ش ــابدار ح ــا حس ــود اّم ــذف بش ــابداری ح ــت حس ــرار اس ــا، ق ــاله دنی ــند پنجاه س ــد در س ــه گفته ان ــت ک اس
خودشــان اشــاره کردنــد حســابداری بــه شــکل امــروزی حــذف خواهــد شــد. چیــزی کــه اآلن هســت، حســابدارهایی هســتند کــه به هرحــال 

ــد و یــک ســری داده را وارد می کننــد. ــی دارن نقــش ثّبات
مــا هنــوز در دوره ای هســتیم کــه اســتقرار کامــل یــک سیســتم نرم افــزاری خــوب به عنــوان مثــال همــکاران سیســتم، می خواهــد بیایــد در 
یــک مجموعــه مثــاًل راهــکار ابــری را اجــرا کنــد. در مرحلــه اســتقرار مــا بــا مشــکل مواجــه هســتیم یعنــی نیرویــی نداریــم کــه بتوانــد پــای 
اســتقرار ایــن نرم افــزار بایســتد، از سیســتم پشــتیبانی کنــد و کاربــر را درنهایــت بــه یــک کاربــر متخّصــص نرم افــزار تبدیــل کنــد کــه بتوانــد 

ــد. ــن اطالعــات را به درســتی وارد کن ای
ــه  همیــن دلیــل اســت کــه خیلــی از  ــزار متوقــف می شــوند. ب ــه اســتقرار نرم اف ــد توجــه داشــت کــه درحــال حاضــر شــرکت ها در مرحل بای
ــر این کــه یــک نرم افــزار بیایــد وارد مجموعــه شــود و بخواهــد از طریــق  مدیــران مالــی نســبت به تغییــر نرم افــزار مقاومــت می کننــد؛ در براب
ــۀ  ــن توقــف در مرحل ــرد. ای ــه تحلیــل را پیــش بب ــد کمــک کنــد و بحــث تجزی ــق آن ســاختاری کــه دارد بتوان ــا از طری هــوش مصنوعــی ی
اســتقرار، ایــن تــرس را بــرای مدیــران ایجــاد می کنــد کــه بــا پیچیدگــی اطالعاتــی مواجــه بشــوند و اطالعــات بــه روز خــود را از دســت بدهنــد 

و در مرحلــه اســتقرار هــم کــه عمــاًل دچــار چالــش می شــوند. 

ســارا کیانــی )مجــری(: آقــای قاســمی انتظــارات و انتقادهــای زیــادی نســبت به شــرکت های نرم افــزاری مطــرح شــد. ایــن انتقــاد کــه 
مدیــران مالــی دســت تنها هســتند و بــه نیــروی متخّصــص احتیــاج دارنــد.
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نریمــان قاســمی: واحــد مالــی باالخــص 
ــای  ــرای تصمیم گیری ه ــی ب ــران مال مدی
خودشــان از بابــت تهیــه اطالعــات یعنــی 
هــر نــوع گزارشــی کــه نیــاز دارنــد، 
بــا چالش هایــی مواجــه می شــوند کــه 
ســاده  دســته بندی  چنــد  می تــوان 
بــرای آن تعریــف کــرد: یکــی این کــه 
ــی نــه  ــق حــاال به عبارت اطالعــات نادقی
این کــه اطالعاتــی کــه در حســابداری 
سیســتم ها  ســایر  یــا  می شــود  ثبــت 
دقیــق نباشــند. ایــن اطالعــات وقتــی 
می خواهــد بــه مرحلــه ای  کــه تبدیــل 
بــه یــک گــزارش و دیتــا بشــود کــه 
روی آن تصمیم گیــری شــود نیــاز بــه 
ــراً  ــاًل اکث ــردازش  دارد. مث ــری پ ــک س ی
یــک  وقتــی  دیده ایــم  شــرکت ها  در 
ــی  ــود حت ــه ش ــد تهی ــزارش می خواه گ
ــود  ــم موج ــوب ه ــتم های خ ــی سیس وقت
باشــد نیــاز اســت کــه یــک مقــداری 
ــک  ــۀ ی ــاًل تهی ــود. مث ــام ش ــردازش انج پ
گــزارش یــک صفحــه ای حداقــل یــک روز 
ــران  ــه دســت مدی ــه ب ــول می کشــد ک ط
تصمیم گیــر برســد. بنابرایــن یکــی بحــث 
ــد به نحــوی  ــات بای ــن اســت کــه اطالع ای
ــردازش  ــه پ ــاز ب ــه نی ــوند ک ــده بش چی
اضافــی نداشــته باشــند و در لحظــه آمــاده 
پــردازش باشــند کــه ایــن مســئله ضعــف 
ــوع نرم افــزاری اســت کــه  از ســمت هــر ن
ــا  ــد ب درحــال اســتفاده باشــد کــه می توان
ــل آن  ــه داخ ــی ک ــش تکنولوژی های افزای
ــاًل  ــد. مث ــود یاب ــرده می شــود بهب ــه کار ب ب
بحــث یادگیــری ماشــینی و بحــث هــوش 
ــا  ــن دیت ــه ای ــود ک ــه ش ــی اضاف مصنوع
ــر تهیــه شــود. یکــی دیگــر بحــث  راحت ت
ــای ورودی  ــع دیت ــه در واق ــت ک ــن اس ای
ــاًل  اشــتباه، خروجــی اشــتباه می دهــد. مث
در مــواردی دیــده شــده اســت  کــه ایــن 

ــاده  ــتریان افت ــی از مش ــرای برخ ــاق ب اتف
ــرای گروه بنــدی  ــی هســت ب اســت. امکانات
ــن اســت  ــا ممک ــال م ــرای مث ــات. ب اطالع
ــی  ــرف مقابل های ــوالت و ط ــا، محص کااله
کنیــم.  گروه بنــدی  داریــم  کــه  را 
داخلــی  شــرکت های  در  بگوییــم  مثــاًل 
اتفــاق  ایــن  خارجــی  شــرکت های  و 
ــدی،  ــک گروه بن ــل ی ــه در داخ ــد ک می افت
یــک متغیــر دیگــری در بیــش  از یــک 
ــا در  ــی دیت ــرار داده می شــود. یعن ــروه ق گ
ــزارش  ــن گ ــی م ــا وقت کل ســالم اســت اّم
می گیــرم اطالعــات تکــراری داخــل آن 
آن  ورودی  چــون  می شــود  جمــع آوری 
ــری  ــون گزارش گ ــت و چ ــتباه بوده اس اش
هــم هســت در ورودی هــای اولیــه چیــزی 
ــتباه  ــه اش ــن متوج ــه م ــت ک ــوده اس نب
ــوان  ــرای ایــن کار می ت بشــوم و بنابرایــن ب
ــرد،  ــف ک ــازمان تعری ــی را در س فرایندهای
حــاال ایــن فراینــد تنهــا نرم افــزار نیســت و 
ــد  ــزاری اســت ببینی ــارج از بحــث نرم اف خ
ــم  ــوالً  ک ــی معم ــای داخل ــث کنترل ه بح
ــد کــه یــک اشــتباهی داخــل  پیــش می آی
ــا  ــد اّم ــاق بیفت ــی اتف ــات مال ــت اطالع ثب
ــداری  ــه مق ــم ک ــری می بینی در گزارش گ

دارد.  وجــود  این چنینــی  ضعف هــای 
بــرای  مــا  کــه  اســت  ایــن  راه حــل 
و  درســت  فرایندهــای  گزارش هایمــان 
تســت  و  بیاوریــم  به دســت  را  صحیــح 
همــه  را  آن  ســاده  نمونه هــای  کنیــم. 
ــی  ــورت مال ــاًل ص ــم مث ــه کرده ای ــا تجرب م
ــوالً  ــم معم ــه کنی ــم تهی ــی می خواهی وقت
آمــاده  قبــل  از  اکســل  یــک خروجــی 
ــم. ورودی هــای موردنظــر را داخــل  کرده ای
آن می ریزیــم و آن خروجــی صــورت مالــی 
را کــه داریــم از آن برداشــت می کنیــم؛ 
چــرا؟ چــون قبــاًل بارهــا تســت کرده ایــم و 
ــا  ــی همان ج ــم ول ــتفاده می کنی ــم اس داری

هــم ممکــن اســت یــک دیتــای جدیــد یــا 
ــه  ــد کــه می خواهیــم اضاف یادداشــت جدی
کنیــم و ممکــن اســت یــک اشــکاالتی 
ــث  ــم بح ــی ه ــن یک ــد؛ بنابرای ــش بیای پی
ــات  ــری اتفاق ــک س ــت؛ و ی ــا اس فراینده
فراتــر از این هــم هســت کــه نرم افــزار 
مــا  بــه  می توانــد  بهتــر  بعدهــای  در 
ســوگیری  بحــث  یکــی  کنــد،  کمــک 
ــرض  ــه ف ــی این ک ــت، یعن ــت شده اس تقوی
کنیــد شــما یــک پیش فرضــی داریــد، 
ــک  ــرکت ی ــی ش ــر مال ــا مدی ــت ی مدیری
پیش فــرض دارد و دنبــال ایــن هســتیم 
ــه آن  ــم ک ــدا کنی ــی پی ــک دیتای ــه ی ک
ــه آن  ــی ک ــن دیتای ــد و اولی ــد کن را تأیی
ــد  ــد می کن ــا را تأیی ــی م ــرض ذهن پیش ف
ــری آن را  ــرای تصمیم گی ــه ب ــوان پای به عن
انتخــاب می کنیــم درصورتی کــه شــاید 
ــک  ــاً ممکــن اســت اصــاًل ی ــا الزام آن دیت
رابطــه علــت و معلــول نباشــد و صرفــاً 
یــک هم بســتگی بیــن اطالعــات باشــد 
ــاز  ــد باشــد، ب ــم می توان ــن ه ــاًل ای ــه مث ک
مدل هــای  در  پیشــرفته  سیســتم های 
هوشــمند و توجــه بــه بحث هــای تئوریــک 
ــل  ــئله را ح ــن مس ــد ای ــوع می توان موض

ــد.  کن
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــر ک ــوع دیگ ــک موض ی
اســت  حســابداری  شــغل  بحــث  شــد 
ــه اآلن  ــکلی ک ــن ش ــه ای ــده ب ــه در آین ک
باشــد،  نداشــته  وجــود  می شناســیم 
ــت  ــت. عل ــت اس ــال درس ــده کام ــن ای ای
ــه  ــت ک ــن اس ــت آن ای ــت؟ عل آن چیس
شــخصی کــه نــام ایشــان را فرامــوش 
کــرده ام معرفی کننــده انقــالب صنعتــی 
ــر  ــالب ب ــد انق ــه گفتن ــد ک ــارم بودن چه
پایــه تکنولــوژی هســت و ایــن تکنولــوژی 
ــن  ــا اآلن ای ــت اّم ــود داش ــم وج ــاًل ه قب
تکنولــوژی باعــث می شــود کــه تمــام 
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اطالعــات، اطالعــات فیزیکــی و اطالعــات مختلــف در حــال ترکیــب شــدن باشــند و یــک 
علــم ترکیبــی از همه چیــز به واســطه تکنولــوژی و ایــن ارتباطاتــی کــه به وجودآمــده اســت 

می شــود.  درســت 
مــن یــک جــا خوانــده ام کــه نزدیک تریــن شــغل بــه شــغل دیتــا آنالیزورهــا یــا کســانی کــه 
تحلیلگــر دیتــا هســتند، مدیــران مالــی هســتند. چــون کــه گفتــه بــود کســی کــه تحلیلگــر 
ــی داشــته باشــد  ــات مال ــش و اطالع ــد هــم دان ــی، بای ــه مال داده اســت مخصوصــاً در زمین
ــی  ــت مهندس ــوان گف ــاً می ت ــه تقریب ــات ک ــوژی اطالع ــه تکنول ــالت در زمین ــم تحصی و ه
ــغل های  ــا ش ــی ی ــر مال ــغل مدی ــت ش ــوان گف ــی می ت ــاً به نوع ــی تقریب ــت. یعن ــی اس مال
در این دســت درحــال شــیفت شــدن بــه ســمت یــک شــغل ترکیبــی بیــن دانــش مالــی و 
دانــش IT اســت، چــون این هــا در حــال ترکیــب شــدن هســتند و به همیــن شــکل داریــم 
جلــو می رویــم و بــه طبــع نیازمندی هــای اطالعاتــی هــم متناســب بــا هــم درحــال توســعه 
هســتند و نرم افزارهــای مــا هــم بایــد به همیــن شــکل توســعه یابنــد، یعنــی مــا اگــر نســل 
ــا ایــن نگــرش حرکــت کنیــم کــه  ــد ب جدیــدی از نرم افزارهــا را بخواهیــم داشته باشــیم بای
تکنولوژی هــای بیشــتری را در آن  جــا دهیــم مثــاًل هــوش مصنوعــی در نرم افزارهــای آینــده 

یــا بحــث یادگیــری ماشــینی یــک بحثــی اســت کــه حتمــاً بایــد پیــاده شــود. 

ســارا کیانــی )مجــری(: مــن جــواب 
ســؤالم را نگرفتــم اینکــه همــکاران سیســتم 
در ایــن زمینــه چــه کاری انجــام داده اســت؟ 
ــا  ــم. م ــتان را بده ــواب دوس ــم ج می خواه
ــران  ــه مدی ــک ب ــرای کم ــم ب ــه کار کردی چ

ــی؟ مال

نریمــان قاســمی: مــن یــک وضعیــت 
ــک وضعیــت  جــاری را توضیــح می دهــم و ی
ایــن  بــه  را؛ در وضعیــت جــاری  آینــده 
ــتم های  ــل سیس ــه در داخ ــت ک ــورت اس ص
نســل جــاری کــه درحــال اســتفاده هســتیم، 
 BPM Tools عنــوان  تحــت  ابــزاری 
ــد در  ــما می توانی ــه ش ــت ک ــده اس اضافه ش
ــوان  ــت عن ــزاری تح ــه اب ــردش کار ک آن گ
ــا  ــی از فرم ه ــه ترکیب ــده ک ــد تعریف ش فراین
و یــک ســری فرمول هــای محاســباتی داخــل 
ــت ســاده تر  ــد. در حال ــف کنی آن اســت تعری
یــک  می توانیــد  شــما  گفــت  می تــوان 
ــته  ــر داش ــزاری دیگ ــل نرم اف ــزار داخ نرم اف
ــم  ــازار را داری ــث ب ــرکت بح ــید. اآلن ش باش
کــه یــک ســری شــرکت های همــکار توســعه 
ــن بســتر  ــر روی ای ــد ب مــا هســتند کــه دارن
کار می کننــد و نرم افزارهایــی کــه شــاید 
ــا  ــد اّم ــی نباش ــزار اصل ــاد آن نرم اف ــه ابع ب
نرم افزارهایــی هســتند کــه تســهیل کننده 
کارهــای مشــتریان مــا هســتند کــه در حــال 

ــتند.  ــعه دادن هس توس

ســارا کیانــی )مجــری(: فکــر می کنــم ایــن 
ــه در  ــود ک ــری ب ــای منتظ ــؤال آق ــواب س ج
بیــن صحبت هایشــان اشــاره کردنــد کــه یــک 
ســری فرم هــا و فیلترهــا در نرم افزارهــای 
بــه روز دنیــا قابلیــت اضافــه شــدن بــرای 
ــد.  ــرکت دارن ــای ش ــازی فراینده متناسب س
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ــی داد و 99 درصــد  ــرار م ــار شــما ق ــل در اختی ــری را به طــور کام ــه سیســتم گزارش گ ــود ک ــزاری ب ــری: درگذشــته نرم اف ــادی منتظ ه
مدیــران مالــی دانــش ایــن را نداشــتند کــه بــا آن کار کنــد. اوالً ایــن چیــزی کــه در راهــکاران طراحی شــده اســت خیلی خــوب اســت اّمــا 
حــدود ۵ ســال اســت کــه بــا راهــکاران کار نکــرده ام و قطعــاً از آن زمــان خیلــی پیشــرفت داشته اســت ولــی چه قــدر بــرای اســتفاده کننده 
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــه مدیران ــما ب ــمت ش ــوزش از س ــدر آم ــوم دارد و چه ق ــرای عم ــتفاده ب ــت اس ــدر قابلی ــت و چه ق ــده اس ــازی ش ساده س

می کننــد داده می شــود؟

ســارا کیانــی )مجــری(: آقــای قاســمی عالوه بــر پاســخ بــه ایــن ســؤال می توانیــد بگوییــد مــا بــرای صورت هــای مالــی نیــز چــه اقداماتــی 
انجــام داده ایــم و چــه راهــکاری داشــته ایم؟ 

نریمــان قاســمی: یــک وقت هایــی یــک کار تخّصصــی می خواهیــم انجــام دهیــم مثــاًل فــرض کنیــد یــک شــرکت در حــوزه پتروشــیمی، یــک 
بحــث کنتــرل بودجــه ای دارنــد کــه می خواهنــد در سیســتم جــاری کننــد. قطعــاً اینکــه مــا بگوییــم ایــن ابــزار را در اختیــار شــما قــرار داده ایــم و 
شــما برویــد ایــن را انجــام بدهیــد قطعــاً شــدنی نیســت، کار تخّصصــی می خواهــد. درســت اســت کــه ابــزار وجــود دارد اّمــا ابــزار وجــود دارد کــه 
مــا سیســتم را توســعه دهیــم اّمــا کســی کــه بخواهــد از آن اســتفاده کنــد قطعــاً بایــد دانــش کافــی را داشــته باشــد. اســتفاده کننده نــه به عنــوان 
کســی کــه کار روزمــره انجــام دهــد، کســی کــه می خواهــد سیســتم را طراحــی کنــد، یعنــی او هــم بایــد ســطحی از تحلیــل نرم افــزار را بدانــد، 
روابــط سیســتمی را بدانــد، اطالعــات موردنیــاز بابــت آن فراینــد را بدانــد و آن را تبدیــل بــه سیســتم کنــد. آمــوزش می دهنــد بــه آن کاربرانــی 
کــه قــرار اســت بــا آن کار کننــد و بعــد شــروع می کنــد بــه کار کــردن. مــا خیلــی سیســتم داریــم کــه بــه ایــن شــکل طراحــی شــده اند و جــاری 

و عملیاتــی اســت. 
درخصــوص بحــث صورت هــای مالــی مــا یــک محدودیــت داشــتیم و آن هــم این کــه مــا همه چیــز را می خواســتیم از صفــر طراحــی کنیــم. یعنــی 
مــا ابتــدا یــک سیســتم صــورت مالــی داشــتیم کــه تمــام کارهــا را داخــل آن دیــده بودیــم اّمــا بــا یــک چیــزی نمی توانســت رقابــت کنــد و آن 
ــد  ــود. یعنــی یــک صفحــه یــا صفحــات گســترده. یعنــی مــا هــر کاری هــم بکنیــم باالخــره آن موضوعــات نرم افــزاری نمی توان بحــث اکســل ب
ــد. چــون بحــث کنترل هــا هــم هســت و فقــط راحتــی کار نیســت و یــک ســری کنترل هــا در داخــل آن  در ســطح یــک سیســتم اکســل بیای
کمتــر اتفــاق می افتــاد؛ ایــن شــد کــه گفتیــم بــه یــک راه حــل ترکیبــی برســیم کــه یــک ابــزاری طراحــی کنیــم کــه یــک ابــزار تســهیل کننده 
صورت هــای مالــی طراحــی شــد کــه درواقــع یــک ابــزاری  روی اکســل اضافه شــده و وصــل می شــود بــه دیتــا بیــس همــکاران سیســتم و دیتــا 
بیــس راهــکاران و بعــد کاربــری کــه می خواهــد بــا آن کار کنــد بایــد دسترســی آن را داشــته باشــد الگیــن می کنــد، یعنــی تــوی اکســلش از او 
الگیــن سیســتمش را می خواهــد کــه وقتــی وارد شــد می توانــد یــک ســری تنظیماتــی دارد کــه آن  تنظیمــات را انجــام دهــد. ایــن کــه بایــد چــه 
دیتا هایــی در کجــای صفحــه گســترده قــرار بگیــرد این هــا یــک مرحلــه تنظیمــات دارد کــه وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد بعــد همــان صــورت مالــی 
ــه نرم افــزار و ورودی هــای اطالعاتــی و محاســباتی آن کــه بعضــاً از طریــق نرم افــزار  ــه صــورت اکســل تهیــه می کردیــم وصــل می شــود ب کــه ب

پــر می شــود و آن مزایــای اکســل هــم ســر جایــش اســت. 

ــن ورژن آن  ــر اســت و آخری ــال تغیی ــب درح ــه کرده اســت مرت ــازمان حسابرســی تهی ــه س ــه ک ــی نمون ــای مال ــد: صورت ه ــه هادلون فاطم
همیــن فروردین مــاه امســال بــود کــه یــک تغییــر جالــب در آن اتفاق افتــاده بــود. رفرنس هایــی بــود کــه بــه خــود اســتانداردهای حســابداری 
بابــت فیلدهــای مختلفــی کــه در صورت هــای مالــی نمونــه بــود داده شــده بــود. آیــا ایــن تســهیل گری کــه شــما از آن صحبــت می کنیــد بــا 
آخریــن تغییــرات حرفــه در حــوزه اســتانداردی هماهنــگ اســت؟ یعنــی آخریــن ورژن نرم افــزار شــما دارد منطبــق بــر صورت هــای مالــی نمونــه 
فروردیــن ۱۴۰۱ اســت؟ و آیــا بــرای ایــن در مجموعــه راهــکاران چــاره ای دیــده شده اســت کــه آخریــن تغییــرات حرفــه در حــوزه اســتاندارد و در 

حــوزه صورت هــای مالــی را پوشــش بدهــد؟
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ــهیل گر  ــزار تس ــا اب ــد ب ــه می خواه ــی ک ــمی: کس ــان قاس نریم
کار کنــد بایــد دانــش مالــی نیــز داشــته باشــد. نمی توانیــم انتظــار 
ــد کار کنــد  ــی دارد بیای داشته باشــیم کســی کــه تنهــا دانــش آی ت
و صــورت مالــی را داشــته باشــد. پــس بایــد نســبت  بــه اســتانداردها 
ــن  ــه ای ــد و این ک ــه آن را بدان ــوه تهی ــد، نح ــته باش ــناخت داش ش
ــه  ــا ک ــای م ــون ورود دیت ــود چ ــتم می ش ــه وارد سیس ــا چگون دیت
تغییــری نکرده اســت. نحــوه ارائــه آن اســت کــه تغییــر کرده اســت. 
چون کــه نحــوه ارائــه تغییــر پیــدا کــرده اســت ایــن انعطاف پذیــری 
روی سیســتم در نظــر گرفته شــده اســت کــه شــما فــرض کنیــد کــه 
ــزار  ــس نرم اف ــد. برعک ــدا می کن ــر پی ــما کاًل تغیی ــی ش ــورت مال ص
کــه بایــد تمــام فرم هــا و تمــام اطالعــات متناســب بــا اســتانداردهای 
جدیــد تغییــر می کــرد ایــن دیگــر خیلــی راحــت شده اســت. دیتــای 
مــورد نیــاز را دارد تهیــه می کنــد و چیدمــان جاگــذاری و یک ســری 
ــرات  ــا آن تغیی ــاز ب ــود و ب ــاوت می ش ــل آن متف ــای داخ فرمول ه
ــن اســت  ــی ممک ــد می رســیم، حت ــی جدی ــه صــورت مال ــم ب بازه
ــابداری  ــتانداردهای حس ــرا اس ــرد زی ــورت بگی ــی ص ــم تغییرات بازه
ــن  ــی نزدیــک می شــود و ای ــه ســمت اســتانداردهای بین الملل ــا ب م

ــت.  ــل اس ــتم ها قابل ح ــکل در سیس مش

بهــزاد محمــدی: مــن یــادم اســت کــه زمانی کــه کار مالــی را شــروع کــردم کارهــای یــک مدیــر مالــی و رئیــس حســابداری ایــن بــود کــه 
تــراز معیــن، کاردکــس انبــار، کاردکــس حســاب مشــتریانش بــا هــم می خوانــد. بــا هــم می خوانــد یعنــی همــه چیــز تمام شــده بــود. یعنــی 
حســابداران تنهــا وظیفــه ثبــت اطالعــات را داشــتند. ایــن بعــداً بــا کمــک کامپیوتــر و آی تــی تکامــل پیــدا کــرد. درواقــع ارتقــاء پیــدا کــرد 
ولــی الزم اســت کــه بیشــتر جلــو بــرود تــا بتوانــد بــا آن جایگاهــی کــه یــک مدیــر مالــی کــه یــک حســابدار اســت برســد. بــرای انجــام ایــن 
کار بایــد شــرکت هایی کــه کارهــای نرم افــزاری انجــام می دهنــد دیدشــان واقع بینانه تــر باشــد. منظــورم ایــن اســت کــه شــرکت نرم افــزاری 
نبایــد بگویــد کــه مــا داریــم نرم افــزار مالــی می دهیــم و فقــط نــگاه خــود را روی بخــش مالــی داشــته باشــند بلکــه بایــد تمــام حوزه هایــی 

را کــه درگیــر هســتند نیــز بایــد فّعالیت هــای آنهــا را لینــک کنــد بــه فّعالیت هــای مالــی. 
ــا زمانی کــه خــارج می شــود و فراینــد تولیــد اتفــاق  ــه ت ــه می شــود از ورودی کارخان  مثــاًل فــرض بفرماییــد وقتــی مــواد اولیــه وارد کارخان
می افتــد همــه این هــا را بایــد پوشــش دهــد. اگــر شــرکت های نرم افــزاری بتواننــد نگــرش خــود را عالوه بــر حــوزه مالــی بــر حــوزه تولیــد 
ــی، فــروش، تــدارکات و کل ایــن حوزه هــا پوشــش بدهنــد مــن فکــر می کنــم چالشــی کــه مــا داریــم به عنــوان مالــی و واحــدی  و بازرگان
هســتیم کــه بــا واحدهــای دیگــر درگیــر هســتیم و چــون هــر حــوزه کــه کار می کنــد نتیجــه کار آنهــا بــه بخــش مالــی منتقــل می شــود 

ایــن می توانــد چالــش مــا را کمتــر کنــد. 

ســارا کیانــی )مجــری(: اگــر از شــما از دیــد یــک مدیــر مالــی بپرســند کــه معیارهــای شــما چــه چیــزی اســت بــرای ایــن دیتاهایــی کــه 
جمــع آوری می کنیــد و می خواهیــد آن را تحلیــل کنیــد چــه ویژگی هایــی می خواهیــد داشــته باشــد؟ اآلن دغدغــه شــما پــس بــه ایــن  موضــوع 
اســت کــه واحدهــا در یــک سیســتم به صــورت جزیــره ای دیــده نشــوند و آن واحــد مالــی بتوانــد یــک مدلــی، نظــارت داشــته باشــد بــر کل 

فراینــد حــاال یــا فــروش، تأمیــن، تولیــد، نگهــداری یــا هر چیــز دیگــری اســت. 
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بهــزاد محمــدی:  مــا حســابدارها هــر فّعالیتــی را کــه اتفــاق می افتــد حــاال چــه منتــج بــه پرداخــت شــود یــا منتــج بــه تعهــد، مجبوریــم کــه 
آن را ثبــت کنیــم. بنابرایــن تمــام فرایندهــا و تمــام فّعالیت هایــی کــه در یــک ســازمان اتفــاق می افتــد منتــج بــه ثبــت مالــی می شــود. یعنــی اگــر 
یــک کارگــری بخواهــد کارت بزنــد بیایــد و بــرود مــن مجبــورم کــه محاســبه حقــوق دســتمزد آن را انجــام دهــم و بــه او حقــوق پرداخــت کنــم. 

بنابرایــن الزمــه آن ایــن اســت کــه تمــام ایــن حوزه هــا دیــده بشــود. 
ــد  ــه تولی ــا زمانی ک ــاًل ت ــه مث ــد ک ــد و بگوین ــه هم دیگــر و وابســته کنن ــد ب ــا را لینــک کنن ــن فّعالیت ه ــد ای ــزاری بتوانن ــر شــرکت های نرم اف اگ
اتفــاق افتــاد وقتــی تولیــد، محصــول خــود را تحویــل انبــار داد، ثبــت کاردکــس انبــار شــد و بتوانــد آن موقــع تــازه واحــد فــروش فروشــش را انجــام 
دهــد و حســابداری فــروش ثبــت عملیــات صــدور فاکتــور انجــام دهــد و ســند حســابداری آن را بزنــد و غیــره، بعــد تــازه آن موقــع اســت کــه مــا 
می گوییــم حــاال ایــن مشــتری کــه پــول داده کــی خریــده  و کــی پــول داده اســت؟ مشــتری صــرف اقتصــادی مــن کــدام اســت؟ مــن می توانــم 
آیــا واحــد فــروش خــود را کنتــرل کنــم؟ ببینــم کــه آیــا این جــا سوءاســتفاده شده اســتیا نــه یــا اشــتباهی شده اســت یــا نــه؟ فــرض بفرماییــد 

کــه مــن یــک فروشــی دارم کــه بایــد  ۱۵ روزه پــول بگیــرم آیــا یک هفتــه ای گرفتــه ام یــا ۱۰ روز گرفتــم پانــزده روزه گرفتــم. 

سارا کیانی: بنابراین شما صرفاً اطالعات مالی احتیاج ندارید بلکه کل فرایند را احتیاج دارید؟

بهــزاد محمــدی: اصــاًل این کــه بگوییــم صورت هــای مالــی فقــط در حــوزه مالــی اســت غلــط اســت. مــا همــه دوســتانمان هــم قطعــاً قبــول 
ــه آن ســازمان دارد  ــدی ک ــی آن باشــد، برن ــالک ارزیاب ــه م ــی نیســت ک ــای مال ــط صورت ه ــک شــرکت فق ــی ی ــای مال ــه صورت ه ــد ک دارن

ــی تاریخــی اســت.  ــی اســت، چــون صورت هــای مال ــن صورت هــای مال ــی بیشــتر ازای ــاری کــه آن ســازمان دارد خیل اعتب
ــی  ــه تاریخ ــد چون ک ــت می بینی ــارد اس ــان اآلن ۵۰ میلی ــون توم ــم ۵۰ میلی ــن خریده ای ــک زمی ــش ی ــال پی ــا ۳۰ س ــد م ــرض کنی ــاًل ف مث
اســت بنابرایــن خیلــی از اطالعــات وجــود دارد بــرای تصمیم گیرنــدگان. اکنــون تصمیم گیرنــدگان متأســفانه در کشــور مــا اغلــب حســابداران 
درحقیقــت پاســخ گوی ســازمان امــور مالیاتــی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــورس هســتیم ایــن بخــش برون ســازمانی، در درون ســازمانی آن 
هــم کــه پرســنل مــا را بــه شــکل پــول می بیننــد. بنابرایــن واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر ایــن شــرکت هایی کــه کارهــای نرم افــزاری انجــام 

ــگاه کننــد و مــن فکــر می کنــم خیلــی موفــق باشــند.  می دهنــد بتواننــد فقــط از حــوزه مالــی نبیننــد بلکــه از حوزه هــای دیگــر هــم ن
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سارا کیانی )مجری(: آقای عسجدی شما معیارتان چیست؟ توضیحات الزم را ارائه بفرمایید. 

مهــدی عســجدی: به نظــرم مهم تریــن آن نیــروی انســانی اســت یعنــی اگــر پشــتیبانی نیــروی انســانی هــم از طریــق شــرکت هایی کــه ارائــه 
ــی از مشــکالت هــم مرتفــع خواهــد  ــی هســتند چــه کادر موجــود در شــرکت ها اگــر به درســتی و کامــل باشــه خیل دهنــده نرم افزارهــای مال

شــد و نیــروی متخّصــص مــورد نیــاز اســت. 

ســارا کیانــی )مجــری(: خانــم هادلونــد نظــر شــما چیســت، می خواهــم بپرســم کــه به عنــوان مدیــر مالــی اگــر بخواهیــد فــرض کنیــد یــک 
نرم افــزاری را انتخــاب کنیــد کــه جمــع آوری و تحلیــل داده را در شــرکت شــما نســبت به وضعیــت جــاری بهبــود دهــد معیــار شــما چیســت؟

بهــزاد محمــدی: مــا بایــد ســازمان ها را بــه ســمتی ببریــم کــه فــرد محــور نباشــند و سیســتم محــور باشــند. یعنــی اگــر فــردی در ســازمان 
به علــت مرخصــی در ســازمان حضــور نداشــته باشــد مشــکل ایجــاد نشــود و سیســتم کار خــودش را انجــام دهــد. مــن نمی گویــم کــه افــراد 
کلیــدی و اســتراتژیک ســازمان حضــور نداشــته باشــند، بایــد باشــند اّمــا این کــه وابســته بــه ایــن افــراد باشــد مــن وابســتگی را می گویــم کــه 
بیشــتر به جــای این کــه بــه فــرد وابســته باشــند بــه سیســتم وابســته باشــند. بدیهــی اســت کــه آدم هــای کلیــدی در ســازمان وجــود دارنــد 
کــه می تواننــد تصمیم هــای آنــی بگیرنــد و انجــام دهنــد اّمــا بابــت هــر موضوعــی نبایــد وابســته بــه ایــن آدم هــا باشــند بــه ویــژه موضوعــات 

کم اهمیــت. 

فاطمــه هادلونــد: یکــی از چالش هــای اصلــی بحــث یکپارچــه بــودن سیســتم ها 
اســت و این کــه ایــن فرهنــگ در ســازمان وجــود داشــته باشــد. نیــروی مالــی بنــا 
بــه هــر دلیلــی حــاال ایــن دلیلــش رویکــردی اســت کــه یــا مدیــر مالــی اش بــه او 
القــا کــرده یــا از دانــش حســابداری اش گرفته اســت، خــودش را مکلّــف و موّظــف 
ــتم  ــد را وارد سیس ــتش می آی ــر دس ــه زی ــی ک ــه داده و اطالعات ــه اینک ــد ب می دان
ــم کــه  ــه آن ســمتی بروی ــم ب ــرای این کــه بتوانی ــن فرهنــگ را ب ــا ای ــا آی ــد اّم کن
آقــای محمــدی گفتنــد کــه یــک سیســتم جامع داشــته  باشــیم کــه ایــن پراکندگی 
اطالعــات و داده و نادرســتی اطالعاتــی کــه اشــاره کردنــد را بتــوان کنتــرل کــرد 
داریــم؟ یکــی از مهم تریــن معیارهــا ایــن اســت کــه بتوانیــم فرهنــگ را در ســازمان 
جــا بیندازیــم کــه عالوه بــر واحــد مالــی و حســابداری ســایر قســمت ها و حوزه هــا 

هــم در ورود اطالعــات کمــک کننــد.
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ــاره  ــای منتظــری نظــر شــما دراین ب ــری(: آق ــی )مج ــارا کیان س
چیســت؟ 

هــادی منتظــری: مــواردی کــه بایــد مطــرح شــود زیــاد اســت و 
همــه آنهــا بــرای این کــه نرم افــزاری کــه بخواهیــم انتخــاب کنیــم 
بــا نرم افــزاری کــه در ســطح ســازمان اســتفاده کنیــم مهــم اســت. 
ــان  ــه متولی ــت ک ــت اس ــای erp درس ــور نرم افزاره ــا حض اآلن ب
اســتقرار نرم افــزار در ســازمان، واحدهــای مالــی و حســابداری 
هســتند اّمــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن نرم افــزار ماننــد گذشــته 
ــق به همیــن ســازمان اســت.  ــی نیســت و متعل ــه واحــد مال ــق ب متعل
ــم  ــاب  کن ــزاری را انتخ ــم نرم اف ــخصه می خواه ــودم به ش ــن خ م
ــم  ــه می خواه ــزار اســت ک ــودن آن نرم اف ــه اول منعطــف ب در درج
اســتفاده کنــم میــزان انعطاف پذیــری در همــه بخش هــای ســازمان 
ــری و  ــث گزارش گی ــات در بح ــوه ورود اطالع ــش نح ــه در بخ چ
مخصوصــاً بحــث فرایندهــا. مــا در حــال حاضــر مشــکالتی کــه در 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــاً داری ــی عموم ــای ایران ــش نرم افزاره بخ
ــق  ــا تطاب ــا نرم افزاره ــان را ب ــد خودش ــه بای ــتند ک ــرکت ها هس ش
ــاختار  ــد س ــا مجبوری ــما بعضــی وقت ه ــی ش ــد. یعن ــق بدهن تطبی
ــورد  ــزار م ــن نرم اف ــه ای ــر این ک ــد به خاط ــم بریزی ــازمان را به ه س
اســتفاده قــرار گیــرد و می بینیــد کــه شــما هزینــه زیــادی هــم بابت 
ایــن تغییــر پرداخــت کرده ایــد و نمی توانیــد ایــن نرم افــزار را پــس 
بدهیــد و نمی توانیــد آن را کنــار بگذاریــد و مجبوریــد کــه ســازمان 
را بهــم بریزیــد کــه درصورتی کــه ســازمان فرایندهــای خــود را پیــدا 
ــت،  ــو اس ــه جل ــن رو ب ــورت روتی ــه کارش به ص ــازمان ک ــرده س ک
ســازمانی کــه دانــش پیــدا کــرده در خیلــی از حوزه هایــی کــه بایــد 

پایــدار باشــد و فرایندهــای آن بــره تــوی رگ  و ریشــه ســازمان. 
مــا می گوییــم وقتــی می خواهیــم یــک فراینــد را در ســازمان اجــرا 
ــد  ــده باش ــدر پیچی ــد چه ق ــه فراین ــه این ک ــته ب ــاً بس ــم بعض کنی
ــت  ــدر اهمی ــد چه ق ــر کن ــازمان را درگی ــای س ــدر از واحده چه ق
داشــته باشــد شــما بایــد یــک مــاه تــا یک ســال مــدام ایــن فراینــد 
را پیگیــری کنیــد آمــوزش بدهیــد ایــرادات آن را دربیاوریــد؛ حــاال 
ــوغ هــم رســیده  ــک بل ــه ی ــد در ســازمانی کــه ب ــرض کنی شــما ف
حــاال نرم افــزاری را خریــداری می کنیــم به خاطــر یــک ســری 
نیازهــای اطالعاتــی بــه آن نرم افــزار و آن قــدر دســت شــما را 
ــی  ــور می شــوید ســاختار ســازمانی و حت ــه شــما مجب ــدد ک می بن
چــارت ســازمانی ســازمان را به هــم بریزیــد به خاطــر این کــه 

ــد.  ــتفاده کنی ــزار اس ــن نرم اف ــد از ای بتوان

ســارا کیانــی )مجــری(: اگــر یــک شــرکت نرم افــزاری بیایــد و بــه 
 best practice ــا ــان ی ــک فرایندت ــد ی ــما بای ــاًل ش ــد مث ــما بگوی ش
خــود را تغییــر بدهیــد و اگــر از ایــن مســیر بــه مســیر دیگــری آن را 
ــن  ــد، در ای ــد دی ــده خواهی ــاه آین ــدی آن را در 6 م ــد عای ــر دهی تغیی
صــورت آیــا  به عنــوان مدیــر مالــی مجموعــه، ایــن انعطاف پذیــری در 
ــرکت ها  ــزاری در ش ــات نرم اف ــرا در موضوع ــود دارد؟ زی ــم وج ــما ه ش
ــزار  ــر نرم اف ــار را در تغیی ــترین ب ــی بیش ــی و مال ــد آی ت ــه واح همیش
ــگ در  ــاد فرهن ــم در ایج ــدازی و ه ــد راه ان ــم در فراین ــد، ه می پذیرن
ــا آن کار کننــد.  ــد ب ــد آمــده و همــه بای کل ســازمان کــه بســتر جدی
می خواهــم ببینــم آیــا ایــن انعطاف پذیــری در ســمت شــما هــم وجــود 
دارد کــه به عنــوان یــک مشــاور صنعــت اگــر یــک شــرکت نرم افــزاری 
در کنــار شماســت و بــه شــما یــک مســیر دیگــری را نشــان می دهــد 
ــا ایــن انعطاف پذیــری در شــما هســت؟  کــه ایــن مســیر بهتــر اســت آی
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هــادی منتظــری: اجــازه بدهیــد مــن این موضــوع را بــاز کنــم و از ۲ جنبــه مختلــف آن را بررســی کنــم. مــا همــه بخش هــای ســازمان را متهــم 
کردیــم کــه دیتــا نمی دهنــد و اطالعــات نمی دهنــد و همــکاری نمی کننــد در فــرم و فراینــد نمی آینــد ولــی از واحدهــای مالــی چیــزی نگفتیــم. 
 مــن بــا بیــس فراینــد best practice مشــکل دارم. چــرا نرم افــزار ERP از دهــۀ 9۰ کــه مســتقر شــد خیلــی زود از بیــن رفتنــد؟ به خاطــر این کــه 
همیشــه یکمثــال می زنــم. شــاید دوســتانی کــه خیلــی سال هاســت مــن را می شناســند بارهــا ایــن مثــال را از مــن شــنیده باشــند. مــن همیشــه ۲ 
شــرکت را مثــال می زنــم می گویــم کــه شــما بیــن شــرکت بنــز و BMW نــگاه کنیــد جفــت آنهــا در یــک محیــط اقتصــادی کار می کننــد، جفــت 
آنهــا در صنعــت خودروســازی کار می کننــد. هــر دوی آنهــا بــرای یکدســته مشــتریان خــاص کار می کننــد. مثــاًل شــرکت بنــز و BMW را بــا شــرکت 
تویوتــا مقایســه نمی کنــم. تویوتــا در حــال ســاخت خــودرو بــرای قشــر متوســط بــا یــک اســتراتژی تــوی بــازار کــه بحــث آن رهبــری هزینــه اســت 
فّعالیــت می کنــد، بنــز و BMW بحــث آنهــا جداســت و خودروهــای خــاص تولیــد می کننــد بــا قیمت هــای بــاال بــرای مشــتریان خــاص و هــر دوی 

آنهــا جــزو خودروهــای گران قیمــت دنیــا هســتند. 
ــرای همــان محیــط اســت،  ــرای همــان محیــط اســت، قوانیــن حاکــم ب ــز ب ــک محیــط اقتصــادی کــه فرهنــگ آدم هــای اقتصــادی آن نی  در ی
 BMW شــاخص های اقتصــادی و کالن اقتصــادی بــرای همــان محیــط اســت، شــما نمی توانیــد بگوییــد اگــر رویــه ای در بنــز خــوب جــواب دهــد در
هــم جــواب می دهــد. چــرا؟ چــارت ســازمانی، فرهنــگ ســازمانی، دانــش و تجربــه ســازمانی و نیروهایــی کــه آن جــا هســتند ممکــن اســت همــه 
این هــا بــا هــم متفــاوت اســت و قــرار نیســت اگــر یــک فراینــد در شــرکت BMW خــوب جــواب داد همیــن فراینــد را بــه شــرکت بنــز ببریــد و 
بگوینــد کــه هزینــه و منفعــت آنهــا اصــاًل بهــم نمی خــوره یعنــی هزینــه اســتقرار آن کامــال متفــاوت اســت. بــرای همیــن اســت کــه نرم افزارهــای 
فراینــد محــور آمدنــد، همان طــور کــه آقــای قاســمی گفتنــد اآلن نرم افزارهــای دنیــا کــه خیلــی ســال ها بــه ایــن ســمت رفته انــد اّمــا نرم افزارهــای 
ایرانــی هــم چنــد ســال اســت کــه بــه ایــن ســمت رفتنــد کــه مــن فکــر می کنــم راهــکاران فقــط در ایــن زمینــه رفته اســت کــه مــن حــاال بقیــه را 

ندیــدم و نشــنیدم در ایــن حــوزه وارد شــده اند. 
شــما نرم افــزار را بتوانیــد بــه ســازمان خودتــان منتقــل کنیــد نرم افــزار را بتوانیــد بــه گونــه ای تغییــر بدیــد کــه اون بــا ســازمان همــگام بشــود. حــاال 
best practice به خودی خــودش بــده؟ نــه. این کــه مثــاًل مــن همیشــه گوشــه ذهنــم داشــته باشــم کــه شــرکت بــزرگ مــن ممکنــه چنــد هــزار 
میلیــارد تومــان در مــاه درآمــد داشــته باشــد در مقایســه بــا یــک شــرکت متوســط اصــاًل نمی تــوان آن best practice آن را مقایســه کــرد. حتــی 
آن ۲ شــرکت نیــز در مثالــی کــه گفتــم بــا توجــه بــه چیزهایــی کــه گفتــم مخالفــم اّمــا این کــه شــما می فرماییــد انعطاف پذیــری از ســمت مدیــران 
مالــی، مــن فکــر می کنــم کــه حــاال یکــی از همــکاران اظهــار کردنــد کــه یــک مقاومــت و گاردی بــرای پذیــرش نرم افــزار و اســتقرار نرم افــزار وجــود 
دارد کــه بــه نظــر مــن ایــن بیشــتر بــه خــود مدیــران مالــی برمی گــردد. چــون مــا مدیــران مالــی هنــوز تغییــرات محیــط و چشــم انداز ۵۰ ســال 

آینــده را کــه بخــش زیــادی هــم در حــال حاضــر 
ــا  ــی از هیئت مدیره ه ــت را خیل ــاق افتاده اس اتف
ــای  ــه آق ــی ک ــر انتظارات ــل دیگ ــران عام و مدی
ــی  ــران مال ــا مدی ــد از م ــم فرمودن ــدی ه محم
ــل  ــه تحلی ــن اســت ک ــا ای ــار آنه ــد و انتظ ندارن
اقتصــادی هــم بکننــد و حتــی دانــش و تجربــه 
ــی  ــه غیرمال ــر را ک ــای دیگ ــات واحده و اطالع
نیــز هســتند را بــه اطالعــات خــود وارد کننــد و 
تجزیــه و تحلیــل کامــل ارائــه کنند چــون خیلی 
ــد و  ــوز نشــده ان ــن حــوزه هن ــران وارد ای از مدی
ــرای این کــه آینــده شــغلی  ــد ب آمــوزش ندیده ان
خودشــان را در خطــر می بیننــد و یــک گارد 

ــوزه دارد.  ــبت به آن ح ــدید نس ــی ش خیل



19
خرداد و تیر  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

ســارا کیانــی )مجــری(: آقــای طیبــی معیــار شــما در ایــن زمینــه 
؟ چیست

ــک جــزو مشــتریان قدیمــی  ــو پی ــه ال ــی: خــود مجموع رضــا طیب
گــروه راهــکاران اســت و مــن تقریبــاً چالش هایــی کــه بــا آن مواجــه 
ــه  ــی ک ــن موضوع ــی مهم تری ــم، ول ــرض کن ــم ع ــده ام را می توان ش
وجــود دارد ایــن اســت کــه نرم افزارهــا تــوان گزارش گــری را بــرای 
مدیــران فراهــم کننــد ایــن نکتــه ای اســت کــه نــه  فقــط در نرم افــزار 
ــزار دوســتان  راهــکاران و همــکاران سیســتم ســابق، بلکــه در نرم اف

ــم.  ــوع را دیده ای ــر این موض دیگ

ــرای  ــما ب ــار ش ــن معی ــن مهم تری ــری(: بنابرای ــی )مج ــارا کیان س
این کــه در این موضــوع در جمــع آوری و تحلیــل دیتــا کمــک کنــد 

ــه عقیــده شــما گزارشــات اســت.  ب

رضــا طیبــی: مــورد بعــدی ایــن اســت کــه در واقــع در تک تــک نرم افزارهــای مــا اتفــاق افتــاده ایــن اســت کــه شــخص و یــوزر را وابســته 
می کننــد بــه گــروه پشــتیبان آن نرم افــزار و ایــن به نظــر مــن ایــراد بســیار بزرگــی اســت کــه بــه تیم هــای نرم افــزاری وارد اســت و ایــن باعــث 
می شــود کــه آن پویایــی شــخصی کــه بــا آن نرم افــزار کار می کنــد گرفتــه بشــود و همیشــه منتظــر ایــن اســت کــه هــر وقــت بــه مشــکلی بــر 

بخــورد تمــاس بگیــرد بــا تیــم پشــتیبانی آن مرکــز و مشــکل خــود را حــل کنــد. 
ــن  ــت ای ــزاری. باب ــروه نرم اف ــه آن گ ــد ب ــه شــرکت ها را وابســته کنن ــد ک ــن  باش ــزاری ای ــای نرم اف ــاید سیاســت کل تیم ه ــم ش ــه نمی دان البت
قضیــه اگــر ایــن چالــش حــل شــود شــاید پویایــی تیــم مالــی بیشــتر شــود بیشــتر خودشــان را درگیــر کننــد بــا نرم افــزار و طبیعتــا روی بحــث 

ــق باشــند.  ــد بیشــتر موف گزارش گــری هــم می توان

ســارا کیانــی )مجــری(: آقــای 
ــتان  ــدادی از دوس ــک تع ــمی، ی قاس
ــک  ــد، ی ــا آشــنا بودن ــن ERP م ــا ای ب
ــد  ــه اســتفاده دارن تعــدادی هــم تجرب
و یــک تعــدادی هــم تجربــه اســتفاده 
و  کنیــد  معرفــی  را   ERP ندارنــد. 
ــوت آن را کجــا  ــه نقطــه ق ــد ک بگویی
می بینیــد در ایــن معیارهایــی کــه 
ــزار و موضوعاتــی  ــرای انتخــاب نرم اف ب
کــه تــوی جمــع آوری و تحلیــل دیتــا 
ــه  ــکاران چ ــه راه ــع ب ــته اند راج داش

می توانیــد بگوییــد؟
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نریمــان قاســمی: هــم بحــث داشــتن ERP قــوی کــه مطــرح شــد کامــاًل درســت بــود، داشــتن نیــروی متخّصــص بــرای اســتفاده از آن erp بازهــم 
درســت بــود و مــن می توانــم بگویــم کــه حتــی از ایــن زاویــه هــم بــه آن نــگاه می کنــم کــه مدیــران معمــوالً  آدم هــای شــلوغی هســتند و بایــد مثــل 
خلبانــی کــه بایــد در لحظــه تصمیــم بگیــرد بایــد بــا حداقــل زمانی کــه میخواهنــد صــرف می کننــد بایــد دیتــای موردنظــر تصمیم گیــری خــود را 
بگیرنــد، پــس قاعدتــا ERP مناســب می توانــد ایــن کار را انجــام دهنــد و همان طــور کــه دوســت مــا فرموده انــد ERP مناســب هــم بایــد تمــام اطالعــات 
چــه اطالعــات مالــی و چــه اطالعــات غیرمالــی مالــی ســازمان را جمــع آوری کنــد، یعنــی مــا نبایــد یــک نفــر کارشــناس را در هــر حــوزه بگذاریــم کــه 
اطالعاتــی کــه جمــع آوری شــد صحت وســقم آن را بســنجد، ایــن کارا بایــد انجــام شــود و ایــن فــرض بایــد وجــود داشــته باشــد کــه ایــن امر انجام شــده 
و صحت وســقم اطالعــات تأییــد شــده، پــس داشــتن یــک ERP مناســب درســت اســت. در راهــکاران نیــز ســعی شــده، نمی توانــم بگویــم کــه بــه 
نقطــه بهینــه رســیده ایم اّمــا ســعی شده اســت تــا جایی کــه امــکان دارد ایــن اتفــاق بیفتــد و پدیــده ی بهبــود مســتمر هــم روی آن در حــال انجــام 
اســت. مثــاًل آن بحــث BPM Tools کــه گفتیــم، گــردش کار آنهــا اول بــه ایــن شــکلی نبــود و یــک مقــدار ســاده تر بــود و اآلن دائمــاً در حــال توســعه 
اســت، اآلن یــک بحــث دیگــری بــه آن اضافــه کرده ایــم بحــث تجربــه کاربــری کــه حــاال کــه می توانیــم بگوییــم دیزایــن جدیــد نرم افزارهــای مــا کــه 
درواقــع نســل نرم افــزار عــوض نمی شــود بلکــه فقــط دیزایــن گرافیکــی آن عــوض می شــود، یــک چیــزی کــه بــه آن دقــت شــده بحــث ux اســت 
کــه بــه آن کــه بــه آن تجربــه کاربــری می گوینــد. تجربــه کاربــری یعنــی سیســتم عــوض نشــده اّمــا تجربــه کاربــری تغییــر کــرده  کــه بــه اینهــا هــم 
دقــت شــده  اســت اّمــا مســیر آن روبه توســعه اســت و نمی تــوان گفــت کــه در حــال حاضــر در بهتریــن حالــت قــرار دارد و یــک چیــزی کــه مکمــل 
اطالعــات اســت بحــث ERP خــوب و کارشــناس های خبــره، درنهایــت یــک ســری داشــبردهایی هســتند کــه بتواننــد اطالعــات مناســب مدیریــت 
را در حداقــل زمــان بدهنــد. اگــر بخواهــم بــه طــور خالصــه طبقه بنــدی کنــم، داشــبوردهای مدیریتــی  دو ســه  طبقــه  می تــوان بــرای آن تعریــف 
کــرد. یکــی داشــبورد اســتراتژیک اســت کــه شــاید حتــی روزانــه هــم آپدیــت نشــود اّمــا بایــد نشــان دهــد آیــا اهدافــی کــه مــا در نظــر گرفتیــم بــرای 
ســال مالــی و یــک دوره چه قــدر محقــق شده اســت. یــک ســری داشــبردهای دیگــر هــم تحلیلــی هســتند یعنــی ریــز شــدن روی یــک ســری دیتــا. 
مثــاًل موضوعــی ماننــد نقدینگــی از آن چیــزی کــه انتظــار داشــته ایم کمتــر شده اســت خــب چــرا کمتــر شده اســت؟ بــه الیه هــای پایین تــر برویــم 
و ببینیــم علــت را پیــدا کنیــم. یــک ســری دیگــر نرم افزارهــا داشــبردهایی هســتند کــه می تــوان گفــت روزمــره اســت. یعنــی فــرض کنیــد اطالعــات 
روزمــره بایــد هــر لحظــه آپدیــت شــود مثــاًل شــرکت هایی مثــل فــروش ســیمان را نــگاه کــردم کــه در زمانهــای  فــروش اوج شــان، مدیــر فــروش دائمــاً 
در حــال چــک کــردن آن هایــی بــود کــه داشــبرد اســتفاده می کننــد کــه ببینــد اوضــاع بــه چــه صــورت اســت و واقعــاً فقــط بــرای مدیــران ارشــد یــک 
ســازمان نیســت مدیــران میانــی و در هــر الیــه از مدیریــت نیــاز دارنــد بــه یــک داشــبورد کــه از آن اســتفاده کننــد، البتــه مدل هــای آن در راهــکاران 

و آن بحــث هوشــمندی تجــاری دیــده شده اســت. 
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فاطمــه هادلونــد: از ابتــدای امســال بحثــی کــه پررنگ تــر شــده اســت بحــث تأمیــن مالــی یکــی از وظایــف اصلــی مدیــران مالــی اســت. در ایــن 
زمینــه بحــث تأمیــن مالــی و مدیریــت نقدینگــی یکــی از وظایفــی اســت کــه مدیــران مالــی بــه انجــام می رســانند. در ایــن زمینــه شــاید تــا امــروز 
بحــث تأمیــن مالــی گــره می خــورده بــه بحث هــای بانکــی در شــبکه بانکــی و حــاال مدیــران مالــی از ابزارهــای مالــی دیگــری کــه در زمینــه تأمیــن مالی 

وجــود دارد و داشــته شــاید به نوعــی خیلــی کم رنگ تــر بوده اســت الاقــل در شــرکت های کوچــک ایــن قضیــه مــا بیشــتر بــه آن مواجــه بوده ایــم. 
از ابتــدای امســال ایــن بحــث تأمیــن ســرمایه در گــردش و تأمیــن نقدینگــی بــه یــک چالــش اساســی در شــرکت ها و مجموعه هــا تبدیل شــده اســت 
دلیــل آن هــم بخشــنامه های اخیــری اســت کــه بانــک مرکــزی صــادر کــرده و اصالحاتــی کــه انجام شــده روی اعطــای اعتبــار بــه شــرکت ها کــه 
ــد  ــه بنگاه هــای اقتصــادی شــده اند کــه می آین ــل ب ــک مرکــزی و بانک هــای دیگــر تبدی ــدا کرده اســت روی بحــث معــدل حســاب. بان شــیفت پی
نــرخ مؤثــر پــول خــود را محاســبه می کننــد در مــورد مشــتری های مختلــف، کــه شــما به عنــوان مثــال خانــم هادلونــد به عنــوان یــک شــرکت یــا 
مجموعــه، بــرای مــن بهــای تمام شــده پولــش انقــدر تمــام شده اســت بنابرایــن اگــر بخواهــم اعتبــاری بــه ایــن فــرد اعطــا کنــم بــه فراخــور ایــن بهای 
تمام شــده ای کــه ایــن مشــتری بــرای مــن داشته اســت یــک ریالــی اعطــا کنــم می آیــم ایــن کار را انجــام می دهــم. مــا ایــن انتظــار را داریــم کــه 
خــود مدیــران مالــی هــم بتواننــد در مجموعــه بهــای تمام شــده پولــی کــه تأمیــن می کننــد را حســاب کنــد. یعنــی به عنــوان مثــال جریــان ورودی 
وجــه نقــد تــا زمانی کــه می خواهــد خــارج شــود از مجموعــه و مجــدداً تبدیــل شــود بــه وجــه نقــد، ایــن دنبــال بشــود. هــر یــک ریــال پولــی کــه 
ــم میســر  ــن فکــر می کن ــه برمی گــردد. ای ــت چگون ــدر برمی گــردد و درنهای ــت چه ق ــد و درنهای ــدر ایجــاد ســود می کن ــد چه ق ــه می آی ــه مجموع ب
نیســت مگــر این کــه بــا یــک ســاختار نرم افــزاری مناســب و بــا یــک بینــش زیرســاختی مناســب کــه بشــود ایــن قضیــه را در واقــع مدیریــت کــرد. 
یکــی از مشــکالتی کــه در انجمــن مدیــران مالــی اصفهــان دارنــد ایــن اســت کــه بــا ایــن تغییــری کــه اتفــاق افتــاده اســت مدیــران مالــی دچــار 
ــای  ــث به ــه بح ــده اند ک ــل  ش ــادی تبدی ــگاه اقتص ــک بن ــه ی ــا ب ــون بانک ه ــده اند. چ ــد ش ــا ناامی ــی از بانک ه ــن مال ــده اند و در تأمی ــفتگی ش آش
تمام شــده پــول را دارد مطــرح می کنــد و مدیــر مالــی شــاید از قبــل آن گارد الزم و پیش زمینــه الزم را نداشته اســت. شــاید اگــر ایــن فرهنــگ و ایــن 
زیرســاخت در ســازمان ها وجــود داشــت کــه می توانســتند مدیــران مالــی هــم از قبــل نــرخ موثــر پــول و نــرخ بهــرۀ مؤثــر پــول و گــردش وجــوه نقــد 
ــر زمینــه مناســب تری می داشــتند.  ــد گارد مناســب تری نســبت به موضــوع می گرفتنــد و پیش ت را کنتــرل کننــد و بهــای تمام شــده آن را دربیاورن
یکــی از چالش هایــی کــه بــا مواجــه هســتیم روی بحــث مدیریــت نقدینگــی یکــی از وظایــف اصلــی مدیــران مالــی اســت همیــن بحــث تأمیــن مالــی 
و نــرخ مؤثــر پــول و دنبــال کــردن ایــن جریــان ورودی کــه بــه ســازمان می آیــد و تبدیــل می شــود بــه جریــان نقدینگــی ورودی اســت کــه ایــن چــه 

ــرای آن می افتــد.  اتفاقــی ب

ســارا کیانــی )مجــری(: می خواهیــم راجع بــه 
ــه و  ــی بهین ــت نقدینگ ــرای مدیری ــه ب ــی ک راهکارهای
تصمیم گیری هــای ســریع در شــرکت هایتان داریــد 
ــد  ــر می کنی ــه فک ــدام ک ــر ک ــاال ه ــد ح ــت کنی صحب

ــد.  شــروع کنی

ســارا کیانــی )مجــری(: آقــای منتظــری شــما بــرای این کــه تصمیم گیــری ســریع در مجموعــۀ خــود داشــته باشــید و بتوانیــد مدیریــت 
نقدینگــی خــود را بهینــه پیــش ببریــد چــه راهــکاری داریــد؟ 
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حسابدار

هــادی منتظــری: یکــی از کلیدی تریــن وظایــف یــک مدیــر مالــی 
ایــن اســت کــه شــما نــرخ مؤثــر هزینــه تأمیــن مالــی شــرکت خــود را 
حســاب کنیــد بــا بازدهــی ســرمایه شــرکت مقایســه کنیــد و همیشــه 
ایــن پایین تــر از آن باشــد کــه فکــر می کنــم ایــن اصلی تریــن وظیفــه 
ــون  ــر چ ــرم باالت ــوع را بب ــم این موض ــن می خواه ــت. م ــرکت اس ش
اعتقــادم ایــن اســت کــه در شــرایط اقتصــادی اآلن تنهــا شــرکت هایی 
می تواننــد دوام بیاورنــد کــه بتواننــد مدیریــت نقدینگی بســیار درســتی 
داشــته باشــند وظیفــه مدیــر مالــی هــم نیســت لزومــا، نقدینگــی یــک 
ــران  ــا مدی ــش دارد ت ــره در آن نق ــت مدی ــه هیئ ــت ک ــی اس موضوع
واحدهــای دیگــر چــه فــروش، چــه بحــث تأمیــن مــواد کاال و همــه 
ــر هســتند و چــه حوزه هایــی  حوزه هــا و چــه حوزه هایــی کــه هزینه ب
کــه درآمــدزا هســتند. مــن می خواهــم اســتفاده کنــم از یــک موضــوع 
دیگــر و بگویــم کــه مدیریــت نقدینگــی چــه خــوب اســت به جــای آن 
ــه درون ســازمان باشــد،  ــه بیــرون از ســازمان باشــد ب ــگاه مــا ب کــه ن
ــر از این کــه  ــر و پایدارت ــر، مطمئن ت یعنــی شــما هیــچ منبعــی ارزونت
ــه  ــم ک ــد نداری ــاد کنی ــد را ایج ــه نق ــرکت وج ــات ش ــل عملی از مح

ــم.  ــط ده ــزار رب ــه نرم اف ــوع را ب ــم این موض می خواه

فاطمــه هادلونــد: مــن بــا این موضــوع مخالــف هســتم و می خواهــم 
ــم در یک ســال  ــم. صنعــت خــودم رو می گوی ــن لحظــه ورود کن در ای
گذشــته مــن ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز صنعتــم ســه و نیــم برابــر 
ــم  ــه ام ه ــواد اولی ــی م ــرخ جهان ــش ن ــر افزای ــم به خاط ــت ه شده اس
به خاطــر افزایــش نــرخ، من مجبــورم بــرای تأمین منابــع مالــی از بیرون 
مراجعــه کنــم. ســالمت یک ســازمان وقــت مــی روی ســراغ صورت های 
مالــی یــک ســازمان خــودم اولیــن کاری کــه می کنــم به جــای مقایســه 
ترازنامــه و صــورت ســود و زیــان کــه ایــن شــرکت ســودآور اســت یــا نه، 
مــن ســریع جریان هــای نقــدی آن را چــک می کنــم گــردش ورودی 
وجــه نقــد ناشــی از عملیــات آن را چــک می کنــم، اینکه چــه مبالغی از 
طریــق نقدینگــی تأمیــن مالــی وارد ســازمان شده اســت. ســالمت یــک 
ســازمان در ایــن اســت کــه بتوانــد تأمیــن مالــی و گــردش وجــوه نقــد 
خــود را از طریــق عملیــات ســازمان تأمین کنــد ولی وقتی در یک ســال 
گذشــته بــا ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز ســازمان ها و شــرکت های 
مــا تقریبــاً ۳ نیــم برابــر شــده حداقــل در صنعــت نســاجی کــه خــودم 
خبــر دارم، چــاره ای نیســت جــز این کــه مدیــر مالــی و مجموعــه بــرای 
دوام و بقــای خــودش بیایــد و متوســل بشــود بــه تأمیــن مالــی از طریق 

سیســتم بانکــی و ســایر روش ها. 

بهــزاد محمــدی: مــواد اولیــه ای کــه تهیــه کرده ایــد 6 مــاه پیــش 
ــت  ــه قیم ــد ب ــام می دهی ــروش انج ــد ف ــم اآلن داری ــت قدی ــا قیم ب
ــا  ــد. ب ــل می کنی ــتری حاص ــد بیش ــه نق ــع وج ــس اآلن درواق روز. پ
ــا داســتان  ــه ســود اســت اّم ــج ب ــات شــما منت ــه عملی ــرض این ک ف
برمی گــردد بــه این کــه ســاختار مالــی و ســاختار ســرمایه مــا 
چگونــه می خواهــد بــود، انتظــارات ســرمایه گذار و هیئت مدیــره 
و ســهام داران چیســت؟ آیــا ســهام دار تمایــل دارد بــه این کــه بیایــد 
در ســازمان همچنــان افزایــش ســرمایه را انجــام دهــد یــا نــه بحــث 
ــازمان و  ــرون س ــی از بی ــن مال ــرخ تأمی ــم ن ــه کنی ــه مقایس این ک
ــت و  ــه اس ــدام بهین ــم ک ــر ببینی ــای دیگ ــرمایه گذاری از روش ه س
عایــدی کــه از ایــن پــروژه داریــم و ایــن ســرمایه گذاری کــه داریــم 
چه قــدر اســت. این هــا همــه برمی گــردد بــه بحــث نقدینگــی 
آن کــه مــا در حقیقــت از چــه ابزارهــای نرم افــزاری اســتفاده 
ــاه عــرض  ــن بحــث بســیار مفصــل اســت مــن کوت ــم. چــون ای کنی
ــزار بحــث  ــن اب ــم قدیمی تری ــی داری ــک ابزارهای ــه ی ــاز ب ــم نی می کن
بودجه بنــدی اســت می گویــد کــه مــا مثــاًل عملیــات و فرایندهایمــان 
را چگونــه مدیریــت نقدینگــی کنیــم کــه ایــن نیــاز بــه ایــن دارد کــه 
ــم فروشــی کــه  ــی راحــت داری ــی خیل ــن مال ــد، تأمی ــرض بفرمایی ف
ــا هــم  ــا را ب ــا lc باشــد این ه ــد م ــم را به صــورت lc باشــد خری داری
تهاتــر کنیــم و بــره بــاال، ایــن خــودش یــک راه تأمیــن مالــی اســت 
ــد  ــد وام بگیری ــه بری ــی ک ــاید نرخ ــد، ش ــی بیای ــه پول ــدون این ک ب
بســیار کمتــر باشــد اّمــا همــه این هــا نیازمنــد ایــن اســت کــه شــما 
اطالعــات بــه روز داشــته باشــید کــه برمی گــردد بــه همــان فرایندهــا 
بــه همــان شــرح وظایــف و این هــا ماننــد یــک زنجیــر به هــم وصــل 
هســتند و اگــر نرم افزارهــا و شــرکت هایی کــه نرم افــزاری کار 
ــراز کل و  ــی، ت ــای مال ــه صورت ه ــار تهی ــد در کن ــد بتوانن می کنن
ــه مــا بگوینــد کــه مثــاًل نیــاز اطالعاتــی و  ایــن گزارشــات روتیــن ب
ــی  ــه ماه ــا در چ ــت م ــت و در حقیق ــه اس ــا چگون ــدی م بودجه بن
کســری داریــم اضافــه داریــم، بــا یــک ســری ابزارهــا و متناســب بــا 
ــت  ــایز شــرکت در حقیق ــد و س ــد می کن ــه کار می کن ــت ک آن صنع
ــد.  ــد آن متناســب ســازی کن ــا ســاختار آن ســازمان بیای متناســب ب

ســارا کیانــی )مجــری(: یعنــی شــما راهــکاری کــه احتیــاج بــرای 
این کــه ایــن تصمیم گیــری را در مجموعــه داشــته باشــید ایــن 
ــید  ــته باش ــا را داش ــات و تحلیل ه ــری اطالع ــک س ــه ی ــت ک اس
ــه  ــری ب ــای منتظ ــد آق ــل نش ــری کام ــای منتظ ــای آق صحبت ه

ــم.  ــیده بودی ــی رس ــن مال تأمی
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هــادی منتظــری: شــما نمی توانیــد کــه اگــر ســرمایه در گــردش ۳. 
۵ برابــر شده اســت شــما نــه تــوان ایــن را داریــد کــه ایــن منبــع را از 
بانک هــا، بــازار ســرمایه یــا هــر ســرمایه گذار حقیقــی و حقوقــی دیگری 
اســتقراض کنیــد و نــه ســهام دار ایــن تــوان را دارد کــه هم چیــن عددی 
را ایجــاد کنــد. مــن می خواســتم ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه بحــث 
ــی  ــم نگاه ــا اســت می خواه ــه بحــث نرم افزاره ــوط ب ــا بیشــتر مرب م
بندازیــم بــه مدلــی کــه آقــای پورتــر دارد. مدلــی را آقــای پورتــر دارد 
کــه ایشــان یکــی از تئوریســین های بــزرگ در حــوزه اســتراتژی هســت 
ــره ارزش،  ــم زنجی ــه اس ــعه کســب وکار ب ــوزه کســب وکار و توس در ح
یعنــی مدلــی کــه تقریبــاً شــرکت تویوتــا توانســت کاســت لیِدرشــیپ 
بــازار شــود و هــم ســودش را افزایــش دهــد و هــم کیفیت محصــوالت و 
خدمــات خــود را بــاال ببــرد و هــم بتوانــد خــود را مدیریــت کنــد. بحثی 
ــازی اســت  ــه بحــث چابک س ــه ک ــوان برنام ــم به عن ــر می کن ــه فک ک
ــه دهــم.  ــد می دهــد مطلبــی کــه می خواهــم ارائ همــه را به هــم پیون
در ابتــدای جلســه نگــران این موضــوع بــودم کــه چــرا موضــوع جلســه 
چابک ســازی اســت و چــرا داریــم در مــورد دیتــا صحبــت می کنیــم. 
ــی را  ــک بخش ــم و ی ــله مراتبی را می آمدی ــک سلس ــد ی ــل بای حداق
هــم بــه دیتــا اختصــاص میدادیــم. عرضــم بــه حضــور شــما کــه آقــای 
پورتــر می گویــد کــه اگــر شــما می خواهیــد کــه ســازمانتان بــه یــک 
ســازمان رقابتــی بالــغ ســودآور تبدیــل شــود شــما چــاره ای نــداری جز 
ــه  ــد ک ــزی کنی ــازمان برنامه ری ــه ای در س ــا را به گون ــه فراینده این ک
ایــن فرایندهــا اوالً بــا ســرعت بســیار بــاال در ســازمان انجــام شــود بیــن 
واحــدی و دومــاً این کــه فرایندهــای فاقــد ارزش افــزوده از ســازمان شــما 
حــذف شــوند، این طــوری اســت کــه ســود شــما بــه حداکثــر ممکــن 
ــوان  ــن به عن ــن چــون م ــاد خــود م ــه اعتق ــه ب می رســد و ازآنجایی ک
یــک مدیــر مالــی در هــر ســازمانی کــه رفتــم بیشــتر ایــن سیاســت را 
پیگیــری کــردم تــا اینکه صرفاً بخــوام از بیــرون از ســازمان پول بیــاورم، 
چــون آن هــم یــک حــد و انــدازه ای دارد. وقتــی هزینــه مؤثــر پول شــما 
ــی  ــای مال ــر آن ســاختار ســرمایه و صورت ه ــالً دیگ ــی رود عم ــاال م ب
ســازمان و ســود شــرکت هــم در ســرعت نزولــی قــرار می گیــرد مــن در 
شــرکت ها عمدتــاً دســت خــود را بــر روی ایــن نقطــه می گــذارم و روی 
ایــن نکتــه تاکیــد دارم کــه شــما بایــد بــه نفعــی کار بکنید که آن ســود 
عملیاتــی اوالً در حداکثــر خــودش باشــد و بعــد بــا کیفیت باشــد، یعنی 
بخــش زیــادی از آن تبدیــل بــه نقدینگــی در ســازمان شــود آن وقــت 
ــرمایه گذاری و  ــای س ــرای پروژه ه ــد ب ــن می توانی ــل ای ــما از مح ش

کمبــود ســرمایه درگــردش اســتفاده کنیــد. 

ــی )مجــری(: پــس یعنــی شــما راهکارتــان بازبینــی  ســارا کیان
ــد؟ ــرکتتان می دانی ــای ش ــردن فراینده ک

ــا  ــت. م ــده اس ــود زن ــک موج ــد ی ــازمان مانن ــری: س ــادی منتظ ه
در ســازمان یــک فراینــد می گذاریــم و آن ســازمان بــه ســازمان 
ســی چهــل  ســاله تبدیــل می شــود اّمــا فراینــد همــان اســت، 
ــده اســت، همان طــور  ــک موجــود زن ــد ی ــه ســازمان مانن درصورتی ک
ــای شــما در حــال  ــر اســت و رقب ــرون در حــال تغیی ــط بی ــه محی ک
تغییــر هســتند و خواســت مشــتریان شــما از خدمــات و محصــوالت 
ــه  ــش و تجرب ــد دان ــز بای ــر اســت در درون ســازمان نی در حــال تغیی
همــکاران شــما در حــال تغییــر باشــد و ایــن فرایندهــا بایــد بازنگــری 
شــوند و فرایندهایــی کــه فاقــد ارزش افــزوده هســتند واقعــاً بایــد حذف 
ــد؟  ــا می کنن ــه م ــا ب ــی در این ج ــه کمک ــتم ها چ ــاال سیس ــوند. ح ش
ــازی  ــث بومی س ــن بح ــا و ای ــن نرم افزاره ــایی ای ــتم ها در شناس سیس
ــه  ــند ک ــته باش ــی داش ــری باالی ــد انعطاف پذی ــه بتوانن ــم ک ــه گفت ک
ــه  ــاده و تعبی ــازمان پی ــان در س ــا را خودم ــن فراینده ــم ای ــا بتوانی م
ــد  ــه ERP دارن ــی ک ــر هســتند و یکــی از نقش های ــم بســیار مؤث کنی
مــن فکــر می کنــم فلســفه وجــودی ERP ایــن نبــود کــه داخــل یــک 
ــون  ــن  از هم ــد، م ــط بده ــم رب ــف را به ه ــای مختل ــازمان واحده س
موقــع مــدل آقــای پورتــر اســتفاده می کنــم زنجیــره ارزش، در 
ــر  ــما اگ ــتند، ش ــم هس ــد ه ــرون از واح ــران بی ــره ارزش بازیگ زنجی
ــا چطــور توانسته اســت سیســتم   ــگاه کنیــد درهمیــن شــرکت تویوت ن
ــت  ــه مدیری ــی ب ــاً خیل ــه اتفاق ــد ک ــدازی کن just in time را راه ان
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موجــودی کاال و درنهایــت بــه مدیریــت نقدینگــی آن کمــک کــرد، یعنــی مدیریــت کــردن همــان ســرمایه درگــردش و سیاســت های فــروش، 
ــول  ــر پ ــازمان به خاط ــع س ــی و درواق ــه نقدینگ ــود ب ــی می ش ــت منته ــا درنهای ــه این ه ــازرگان و هم ــازار، ب ــت های ب ــار، سیاس ــت انب مدیری
ــرای ذی نفعــان خــود. مــن می خواهــم بگویــم  ــرای این کــه خلــق ارزش کنــد ب ایجــاد شده اســت به خاطــر چیــز دیگــری ایجــاد نشده اســت ب
کــه سیســتم های ERP متأســفانه ضعــف بــزرگ کــه در ایــران وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن سیســتم ها قابلیــت این کــه از بیــرون متصــل 
ــک ســری از  ــا ی ــه سیســتم های مــن ی ــد دسترســی داشــته باشــد ب ــده مــن نمی توان ــد یعنــی تأمین کنن ــن نرم افزارهــا را ندارن ــه ای شــوند ب
ــروی  ــع و نی ــق سیســتم انجــام دهــد به جــای آنکــه مناب ــا را از طری ــن م ــک ســری معامــالت فی مابی ــا، ی ــن م ــات فی مابی ــا و مکاتب فرایند ه
ــت  ــا اس ــی آنه ــف اصل ــد و نقطه ضع ــد کار کنن ــوب می توانن ــی خ ــتم ها اآلن خیل ــه سیس ــم جایی ک ــر می کن ــن فک ــند. م ــر باش ــان درگی انس
کــه همــه آنهــا را می خواهــم ربــط بدهــم بــه نقدینگــی و موضــوع را در جهــت خلــق نقدینگــی و صرفه جویــی در خــرج نقدینگــی در مصــرف 
نقدینگــی می بینــم، ایــن اســت کــه هزینه هــای سیســتم را کــم کنــم چطــوری؟ یکــی از راه هــای آن ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد ارتبــاط 
بیــرون ســازمان را بــه طــوری انجــام دهیــد کــم زنجیــره ارزش شــما تکمیــل بشــه، وقتــی زنجیــره ارزش تکمیــل شــد. هزینه هــای ســازمان 
ــد  ــه درآم ــر مــی رود و از طــرف دیگــر ب ــری شــما باالت ــری شــما و کیفیــت تصمیم گی ــاً ســرعت تصمیم گی ــت قطع ــدا کــرد، آنوق کاهــش پی
ــی روی  ــن مال ــه تأمی ــر ۲ روی هزین ــا ه ــد و این ه ــی می کن ــما صرفه جوی ــای ش ــر هزینه ه ــرف دیگ ــد و از ط ــک می کن ــما کم ــروش ش و ف

ــد.  ــر باش ــد مؤث ــدت می توان ــی به ش ــت نقدینگ مدیری

ــا در حــال حاضــر موضــوع  ــم همــکاران سیســتم کار کــرده و م ــه این موضــوع چــون می دان ــای قاســمی راجع ب ــری(: آق ــی )مج ــارا کیان س
ــم.  ــاره کنی ــه آن اش ــم ب ــم می توانی ــاپورت می کنی ــم س ــی را ه ــای بیرون ــنده ها و آن پارتنره ــا و فروش ــال تأمین کننده ه پرت
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ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــتیم واقعی ــا داش ــه این ج ــزاری ک ــه نرم اف ــمی: تجرب ــان قاس نریم
ــده  ــده و مصرف کنن ــال تأمین کنن ــث پورت ــزار بح ــت و در نرم اف ــده اس ــوع دیده ش این موض
ــم کــه  ــا آنجایی کــه می دان در نظــر گرفته شــده. مثــاًل حتــی پورتــال مشــتری نیــز داریــم ت
ــق سیســتم.  ــد از طری ــود را ببین ــده حســاب خ ــی مان ــک جورهای ــد ی ــا می توان مشــتری م
یعنــی از طریــق سیســتم وصــل می شــود اّمــا نــوع وصــل شــدن آن از طریــق دیتــای اینتــری 
نیســت از طریــق مشــاهدۀ دیتــا اســت و فقــط دیتــای خــود را مشــاهده می کنــد کــه بــه او 
دسترســی داده می شــود و او نیــز کاربــری دارد و صفحــۀ پورتــال خــود را می بینــد. مطلبــی 
ــردد  ــا برمی گ ــود م ــه خ ــم ب ــی ه ــک نقص ــاید ی ــه ش ــم این ک ــم آن ه ــه کن ــا اضاف را اینج
بحــث کلــی بــه نرم افزارهــا، این کــه صحبــت شــد کــه تغییراتــی کــه در جامعــه مــا اتفــاق 
ــارهای  ــک فش ــو ی ــره هرچیزی ــم و غی ــد تحری ــی مانن ــا موضوعات ــاد م ــد در اقتص می افت
ــد  ــر می دهن ــان را تغیی ــد خودش ــرکت ها دارن ــه ش ــور ک ــد همان ط ــادی وارد می کن اقتص
یعنــی بایــد فرایندهــای خــود را تغییــر دهنــد شــاید نرم افزارهــا نیــز بایــد فرایندهــای خــود 
را تغییــر دهنــد، مثــاًل بخــش حســابداری مدیریــت همــکاران سیســتم به عهــده خــود مــن 
هســت و درگذشــته بــه ایــن صــورت بــود کــه انتظــاری کــه از سیســتم می رفــت ایــن بــود 
کــه بهــای تمام شــده دقیــق محاســبه شــود و قابل اثبــات باشــد یعنــی برویــم از حســابداری 
ــا  ــده م ــای تمام ش ــده در به ــات آم ــن اطالع ــا ای ــم دقیق ــم و بگویی ــار بیاوری ــم از انب بیاوری
ــش  ــه افزای ــد از این ک ــا بع ــم اّم ــل می کردی ــتیم عم ــته داش ــورت انباش ــت و به ص نشسته اس
نرخ هــا به صــورت مقطعــی در بازه هــای زمانــی کوتــاه مطــرح شــد مشــتری مــا دنبــال ایــن 
ــی را حســاب  ــن فصل ــا در آخری ــاه و ی ــن م ــاًل در آخری ــد کــه بهــای تمــام شــده را مث بودن
ــع قیمــت  ــرد درواق ــن می گی ــدر شده اســت، حــاال کل ســال چــون میانگی ــه چه ق ــد ک کنن
تمام شــده پایین تــری نشــان می دهــد نشــان می دهــد اّمــا مــن می خواهــم آخریــن 
قیمتــی کــه محاســبه می کنــم می خواهــم بــر اســاس آخریــن خریدهایــی کــه انجــام داده ام 
می خواهــم محاســبه کنــم کــه در واقــع ایــن قســمت بــه نرم افــزار اضافــه کردیــم کــه بهــای 

ــد.  ــد حســاب کن تمام شــده تفکیکــی را بتوان

ــما  ــی ش ــری(: یعن ــی )مج ــارا کیان س
کــه  می بینیــد  را  این موضــوع  ریســک 
ــتند و  ــر هس ــال تغیی ــا زود درح فراینده
ــی از  ــرکت های بیرون ــمت ش ــار از س انتظ
ــه  ــت ک ــن اس ــزاری ای ــرکت های نرم اف ش
ــش  ــا را پوش ــن فراینده ــریع ای ــی س خیل

ــد؟  بدهن

ــا  ــمی: خــوب اســت کــه م ــان قاس نریم
شــرکت های نرم افــزاری هــم متناســب 
ــم  ــل کنی ــر عم ــرات چابک ت ــن تغیی ــا ای ب
و ابزارهــای بهتــری را در اختیــار مشــتریان 
قــرار دهیــم. از ســمت مشــتریان نیــز ایــن 
قســمت را اشــاره کنــم کــه قوانینــی کــه 
کــه  ورودی  اطالعــات  می کنــد  تغییــر 
بایــد  ابزارهایــی  یــک  تغییــر می کنــد 
ــن  ــد ای ــه بتوانن ــند ک ــته باش ــود داش وج
فراینــد را ســریع بــه بدنــه ســازمانی مثــاًل 
بــه بــدن واحــد مالــی بتوانــد آپدیــت 
ــرار  ــرات متناســب ق ــا آن تغیی بشــوند و ب
می کنــم  فکــر  مــن  و  شــوند  بگیرنــد 
ایــن وظیفــه واحدهــای مثــل انجمــن 
ــال  ــاً در ح ــه واقع ــره ک ــابداران خب حس
حاضــر آن بحــث واحــد آمــوزش آنهــا 
بســیار فّعــال عمــل می کننــد و دائمــا 
ــاًل  ــت، مث ــرات اس ــش تغیی ــال پوش در ح
در بحــث ارزش افــزوده تغییراتــی افتــاد 
ــزار  ــف در آن برگ ــن کارگاه مختل و چندی
شــد و چنــد موضــوع دیگــر، از ســمت 
بــرای  الزم  آموزش هــای  نیــز  دیگــر 
توســط  غیرمالــی  و  مالــی  واحدهــای 
ــد. از  ــا بیفت ــن اتفاقه ــر، ای ــای دیگ واحده
ــی  ــن چابک ــد ای ــم بای ــزار ه ــمت نرم اف س
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــای آپدیته در فراینده

ــود. ــرار داده بش ــه ق ــود ک ش
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ســارا کیانــی )مجــری(: آقــای عســجدی شــما نظرتــان در مــورد ایــن موضــوع چیســت و چگونــه در مجموعــه خودتــان مدیریــت نقدینگــی 
ــد در  ــاز می دهی ــد امتی ــان چن ــه خودت ــاًل ب ــد اص ــام می دهی ــریع انج ــای س ــد و تصمیم گیری ه ــش می بری ــد پی ــه داری ــورت بهین را به ص

ــریع؟ ــری س تصمیم گی

مهــدی عســجدی: اگــر بخواهیــم بــه خودمــان امتیــاز بدهیــم در شــرایط اقتصــادی فعلــی کــه هــرروز یــک قانــون در سیســتم بانــک داری 
ــا  ــران. م ــه مدی ــد نمــره ۲۰ بدهیــم ب ــد بای ــوی وام هــا را می گیرن کشــور اتفــاق می افتــد یــک روز وام را به راحتــی می دهنــد و یــک روز جل
ــود،  ــرایط های موج ــا و ش ــا براســاس معیاره ــد. م ــن می شــد چــی می ش ــر ای ــم اگ ــع بگویی ــه درواق ــم ک ــت کنی ــه صحب ــد آرمان گرایان نبای
ــتفاده از  ــا اس ــازمانی ب ــم. درون س ــش می بری ــم پی ــازمانی داری ــی برون س ــازمانی و یک ــی درون س ــت یک ــک ســری سیاســت ها را در ۲ جه ی
یــک برنامه ریــزی صحیــح تــا حــد امــکان، بودجه بنــدی و یــک تیــم هماهنــگ منســجم بیــن مدیــران ارشــد و میانــی، ســعی کرده ایــم کــه 
بتوانیــم در حــوزه تولیــد، فــروش و وصــول مطالبــات، صحیــح عمــل کنیــم تــا حداقــل در این موضــوع ضربــه ای کاری نخوریــم اّمــا در بحــث 
منابــع بانکــی عالوه بــر این کــه دوســت مان اشــاره کردنــد کــه ابــزار اســت مــن فکــر می کنــم کــه هنــر نیــز هســت مــن شــاید امــروز ایــن 
پــول را بــا قیمــت تمام شــده فعلــی در نظــر بگیــرم و ایــن را تبدیــل بــه مــواد اولیــه کنــم و بــا یــک ســودی ایــن را بــه بــازار عرضــه کنــم و 
ــم.  ــاز می کن ــروژه ســرمایه گذاری آغ ــک پ ــا ی ــی را می خــرم ی ــک دارای ــی ی ــای مال ــران هزینه ه ــر جب ــازاد آن عالوه ب ــی آن ارزش م ــا اضاف ب
به نظــر مــن یکــی از مــواردی کــه به شــدت در وضعیــت فعلــی مــا بــا آن مواجــه هســتیم بحــث تغییــرات روزمــره بانک هــا هســت از اواســط 
ــی  ــان به طورکل ــت های اعتباریش ــد و در سیاس ــی ش ــهیالت انقباض ــای تس ــا در اعط ــت های بانک ه ــاره سیاس ــال ۱۴۰۰ به یک ب ــاه س آذرم
ــدارک  ــه م ــا ارائ ــت و ب ــک درخواس ــا ی ــته ب ــای گذش ــه در زمان ه ــتیم ک ــده ای داش ــد استفاده نش ــا ح ــد م ــاد ش ــی ایج ــرات اساس تغیی
می توانســتیم بالفاصلــه ظــرف ۲۴ تــا ۴۸ ســاعت آن منابــع بانکــی را دریافــت کنیــم، از آذرمــاه بــه اینــور عالوه برایــن کــه مانــده حد هــای 
ــد و می گفتنــد کــه تــراز بانــک به جهــت این کــه مثبــت نیســت و منفــی شــده و  استفاده نشــده داریــم ایــن را در اختیــار مــا قــرار نمی دادن

ــد.  ــد وام اعطــا کن ــاه و آخــر ســال بانک هــا نمی توانن ــه اســفند م ــورم منتهــی ب ــری از ت به جهــت جلوگی

ســارا کیانــی )مجــری(: یعنــی اگــر عــدم چابکــی مجموعــه شــما 
ــد؟ ــی می دانی ــل بیرون ــد آن را عام ــری باش تصمیم گی

یعنــی  اســت،  بیشــتر  بیرونــی  عامــل  مهــدی عســجدی: 
ــم بســیار  ــت موجــود ه ــر وضعی ــم ب سیاســت های اقتصــادی حاک
ــادی  ــت های اقتص ــم سیاس ــا و ه ــم بانک ه ــت ه ــذار اس ــر گ تاثی
شــرایط ناشــی از ایجــاد تــورم افســار گســیخته در شــرایط ناشــی 
سیاســت های  یعنــی  این هــا  همــه  اقتصــادی  تحریم هــای  از 
سیاســت های  هســتند  دخیــل  بســیار  برون ســازمانی 
ــا را  ــم آنه ــان می توانی ــکان را خودم ــد ام ــا ح ــازمانی ت درون س

ــم.  ــرل کنی کنت

ــای طیبــی پیــش در تصمیم گیــری  ــری(: آق ــی )مج ــارا کیان س
ــد؟  ــازی می دهی ــان چــه امتی ــه خودت ــک و هوشــمند ب چاب
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رضــا طیبــی: در شــرایط اقتصــادی فعلــی واقعــاً مدیــران مالــی در تأمیــن نقدینگــی بــا چالش هــای قابل توجهــی مواجــه هســتم مــن یــک 
توضیــح اضافــه کنــم بــه فرمایــش دوســتان این کــه چــه شــرکتی تــوان اخــذ تســهیالت دارنــد به نظــر مــن یــک هنــر اســت در شــرایط فعلــی، 
ــم، ســاختار ســرمایه  ــت اقتصــادی اســتفاده کنی ــن مزی ــم از ای ــا می توانی ــدر م ــه چه ق ــد ک ــن می کن ــاری شــرکت ها تعیی ــه اعتب ــع رتب درواق
شــرکت اســت کــه تعییــن می کنــد چه قــدر دارایی هــای شــرکت وابســته بــه ســهام داران اســت و چه قــدر وابســته بــه ســایر ابزارهــای تأمیــن 
ــرده و  ــر ک ــی هن ــاً خیل ــرد، واقع ــر کســی دارد تســهیالت بگی ــن شــرایط اگ ــه در ای ــم ک ــم بگویی ــس نمی توانی ــی برون ســازمانی اســت. پ مال
ــه  ــی اســت درخصــوص شــرکت های اســتارت آپی در ســال ک ــد اتفاق ــد همــه ســازمان ها از آن اســتفاده کن ــه می توانن ــی اســت ک ــک مزیت ی
ــر روی شــرکت های دانــش بنیــان اســت حــاال بــه خاطــره ســالی کــه نام گــذاری شــده، خــب  هســتیم وجــود دارد ایــن اســت کــه تمرکــز ب
ایــن یــک مزیــت ایجــاد می کنــد بــرای شــرکت ها کــه بتواننــد از ایــن موضــوع به نحــو احســن اســتفاده کننــد در تأمیــن نقدینگــی، شــرایط 
ــرکت ها  ــن ش ــزرگ ای ــش ب ــک چال ــون ی ــده چ ــر ش ــی بهت ــان خیل ــش بنی ــتارت آپی و دان ــرکت های اس ــوزه ش ــهیالت در ح ــذ تس ــرای اخ ب
دارنــد ایــن اســت کــه چــون بیــس آنهــا بــر اســاس آی تــی اســت و بــا دانــش tech هســتش اگــر بــه آنهــا توجــه نشــود خیلــی خیلــی راحــت 
ــازار را از دســت می دهنــد در فضــای رقابتــی کنونــی، چــون واقعــاً از جانــب هیــچ ارگانــی نیــز حمایــت  زمیــن می خورنــد و خیلــی راحــت ب

ــد.  ــا بمانن ــر پ ــان س ــای ش ــق فاندره ــان از طری ــد خودش ــی بای ــوند و یک جور های نمی ش
ــا رقبــا مــون کــه همــه آنهــا نیــز مطــرح هســتند داریــم  ــو پیــک در شــرایط رقابتــی کــه ب مــن فکــر میکنــم در شــرایط فعلــی مجموعــه ال
فّعالیــت می کنیــم واقعــاً تــالش در ایــن بوده اســت کــه بــا کمتریــن مشــکل نقدینگــی مواجــه شــویم کمااینکــه هــم از جانــب ســهام دار و هــم 
از جانــب منابــع برون ســازمانی مــا در تأمیــن نقدینگــی بــا مشــکل مواجــه شــدیم، امســال اولیــن ســالی اســت کــه ایــن شــرکت اســتارت آپی 

ــد.  ــر عمــل کن ــع برون ســازمانی موفق ت فضــا برایــش فراهم شــده اســت کــه در بحــث نقدینگــی و تأمیــن مناب

ــی )مجــری(: آقــای قاســمی بــرای جمع بنــدی ایــن موضــوع بگوییــد کــه شــرکت همــکاران سیســتم بــرای این کــه بــه مدیــران  ســارا کیان
ــت نقدینگــی آنهــا چــه کار کــرده  اســت؟ ــن تصمیم گیری هــای اســتراتژیک و مدیری ــد در ای ــی کمــک کن مال

نریمــان قاســمی: این موضــوع بــه یــک ارائــه یــک ابــزار خــاص ختــم نشــود اّمــا در حوزه هــای مختلــف کارهــای متفاوتــی انجام شــده اســت 
قطعــاً همان طــور کــه همــه دوســتان بــه آن اشــاره کردنــد مدیریــت نقدینگــی بــدون اســتفاده از حــاال بحــث تأمیــن مالــی از بانک هــا یــک 
ــع داخلــی شــرکت  ــا در بحث هــای دیگــر تأمیــن نقدینگــی از مناب ــزار مســتقیم مرتبــط نباشــد اّم ــه نرم اف بحــث دیگــر هســت کــه خیلــی ب
واقعــاً موضوعــی اســت کــه متکــی بــه نرم افــزار اســت، حــاال یــک ســمت آن نرم افــزار اســت و یــک ســمت دیگــر آن اســتراتژی های درســتی 
کــه هــر شــرکت وابســته بــه شــرایط می توانــد داشــته باشــد اّمــا از بابــت نرم افــزاری بخواهــم بــر آن تاکیــد کنــم می توانــم بگویــم کــه یکــی 
از منابــع تأمیــن نقدینگــی وصــول مطالبــات هســت، شــرکت های مختلفــی در شــرایطی هســتند مگــر یــک شــرکت انحصــاری باشــد کــه بگویــد 
مــن نقــد کار می کنــم و بقیــه مجبــور باشــند کــه از آن تأمیــن کننــد اّمــا اگــر یــک شــرکت چنــد تــا رقیــب داشــته باشــد قطعــاً مشــتریان 
بــه ســراغ کســی می رونــد کــه بــا شــرایط بهتــر کاال یــا خدمــات را عرضــه می کنــد روی ایــن حســاب پــس مــا نمی توانیــم از فــروش نســیه 
خــودداری نماییــم و ناچــارا بایــد داشــته باشــیم و اّمــا این کــه چطــور ایــن مطالبــات را بتوانیــم وصــول کنیــم و روی آنهــا اتــکا کنیــم مثــاًل 
بگوییــم کــه آن قــدر نقدینگــی در ایــن مــاه بایــد داشته باشــیم کــه بخشــی از آن براســاس پایــه وصــول مطالبــات اســت اینجــا نرم افــزار دیگــر 

خیلــی نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. یعنــی بایــد دقیقــاً از طریــق نرم افــزار انجــام شــود. 

ــزار  ــع شــرکت باشــد اب ــن از داخــل مناب ــر موضــوع تأمی ــه اگ ــد ک ــت نقدینگــی می گویی ــر مدیری ــی شــما ب ــری(: یعن ــی )مج ــارا کیان س
ــت؟ ــذار اس ــر گ ــیار تاثی ــزار بس نرم اف

نریمان قاسمی: بله پای نرم افزار در اینجا بسیار به وسط کشیده می شود و واقعاً می تواند به مدیران مالی کمک  کند.

ــه  ــه شــما ارائ ــه ب ــرای راهــکاری ک ــزاری ب ــک شــرکت نرم اف ــه از ی ــی را ک ــن انتظارات ــدام از شــما مهم تری ــری(: هــر ک ــی )مج ــارا کیان س
ــد.  ــرح کنی ــد، مط ــد داری می کن
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ــرکت  ــه از ش ــی ک ــی مهم ــار خیل ــن انتظ ــدی:  م ــزاد محم به
ــه  ــت ک ــتیبانی اس ــث پش ــتقرار و بح ــوزه اس ــزاری دارم در ح نرم اف
ــک  ــون ی ــت. چ ــم اس ــیار مه ــا بس ــرای م ــت ب ــتیبانی درحقیق پش
ــک  ــد از ی ــی رود و بع ــد و م ــدا می کن ــتقرار پی ــد اس ــزار می آی نرم اف
ــا چالش هــای مختلفــی مواجــه می شــویم و الزم اســت  مدتــی مــا ب
ــن  ــرای م ــن ب ــد. ای ــا را برطــرف کن ــای م ــع نیازه پشــتیبانی به موق
ــت در  ــر اس ــزار مهم ت ــت نرم اف ــی از قیم ــت یعن ــم اس ــیار مه بس
حــوزه ســایر مــوارد بایــد اشــاره کنــم بــه بحــث آمــوزش، مــن خــودم 
ــا دوســتان کــه صحبــت می کننــد می گوینــد برویــم فوق لیســانس  ب
ــم، مــن پیشــنهاد می کنــم کــه  ــه مرکــز اموزشــی بری ــا ب ــم ی بگیری
ــر  ــرو دانشــگاه اگ ــرای هســتی ب ــر مدرک گ ــا چیســت اگ هــدف آنه
ــا  ــی وقت ه ــی. خیل ــز آموزش ــرو مرک ــری پ ــاد بگی ــی کار ی می خواه
اآلن خروجی هــای دانشــگاه های مــا کــه دوســتانمان می گوینــد 
کــه نیــروی انســانی کارآمــد واقعــاً کمبــود داریــم و می توانــم 
بگویــم وقتــی آگهــی اســتخدام  میزدیــم در گذشــته ۲۰۰ تــا رزومــه 
ــاس  ــر تم ــا ۱۰ نف ــر ب ــا اگ ــاد و ی ــم نمی ــا اآلن می زنی ــد اّم می آم
بگیریــم ۲ نفــر هــم نمی آیــد بــرای مصاحبــه، شــرایط خیلــی بــدی 
شــده تــازه آن هایــی هــم کــه می آینــد و بــا آنهــا صحبــت می کنیــم 
طــرف ۱۰ ســال ســابقه کار دارد یــک مغایــرت بانکــی را کــه 
می گویــم چطــوری اســت را واقعــاً نمی توانــد پاســخ دهــد. بنابرایــن 
مرکــز آموزشــی حســابداران خبــره مــن خــودم حــدود ۱۵ ســال در 
ــرش  ــد و نگ ــم و دی ــی را می گذران ــای مختلف ــودم و دوره ه ــا ب آن ج
ــه  ــل از این ک ــن قب ــر کرده اســت م ــل بســیار تغیی ــن نســبت به قب م
ــن  ــی مهم تری ــروم  فکــر می کــردم بخــش مال ــه مرکــز آموزشــی ب ب
ــم و  ــر نمی کن ــور فک ــاًل این ط ــا اآلن اص ــت اّم ــازمانی اس ــش س بخ
ــداف  ــت اه ــه در جه ــت ک ــی اس ــی از واحدهای ــم یک ــر می کن فک
ســازمان می توانــد باشــد. مــن همیشــه بــه دوســتان می گویــم یــک 
ــر  ــه ه ــد ک ــر بگیری ــر را در نظ ــک تی ــد و ی ــور کنی ــره ای را تص دای
کــدام از ایــن واحدهــای ســازمان هرکــدام یــک قســمتی از پره هــای 
ــن پره هــا بخواهــد ســنگین تر باشــد  ــر اســت، هــر کــدام از ای آن تی

ــوازن باشــد.  ــد مت ــا بای ــی رود و این ه ــه خطــا م ــر ب جهــت آن تی
ــا  ــد مســتمر باشــد نه تنه ــا بای ــوزش آنه ــروی انســانی و آم رشــد نی
ــدارکات  ــی، فــروش و ت ــی بلکــه تمــام حوزه هــا بازرگان بچه هــای مال
ــد و  ــوزش ببینن ــد آم ــد برون ــز بای ــا نی ــای م ــر عامل ه ــی مدی حت
قوانیــن را بداننــد. خیلــی وقت هــا مشــکالتی کــه مــا بــا آنهــا مواجــه 
ــد.  ــی ندارن ــن اطالع ــه نســبت به قوانی ــن اســت ک ــر ای هســتیم به خاط

ــه  ــه ب ــا توج ــزار ب ــری نرم اف ــث انعطاف پذی ــجدی: بح ــدی عس مه
ــم کــه نرم افــزار اگــر  شــرایط موجــود را به عنــوان یــک معیــار می دان
ــزاری  ــی نرم اف ــا شــرایط موجــود یعن ــری داشــته باشــد ب انعطاف پذی
ــه  ــد بلک ــط باش ــدی فق ــرکت تولی ــک ش ــه ی ــص ب ــه مخت ــد ک نباش
ــکاران سیســتم در  ــی هم ــه شــرکت ها باشــد. یعن ــص هم ــد مخت بای
ــد و  ــته باش ــات را داش ــه اطالع ــوب ارائ ــد خ ــرکت ها بتوان ــه ش هم
صرفــاً شــرکت های تولیــدی ســر وقــت همــکاران سیســتم نرونــد و از 

ــد.  مجموعــه همــکاران سیســتم اســتفاده کنن
ایــن  به صــورت  درواقــع  پشــتیبانی  و  آمــوزش  همیــن  بحــث 
کلوپ هایــی کــه وجــود دارد به نظــر مــن بایســتی یــک ســری 
تغییــرات در آن ایجــاد شــود، یعنــی اگــر نیروهــای موجــود بــا توجــه 
ــر  ــم اگ ــر نگیری ــا را در نظ ــرایط کرون ــاال ش ــی، ح ــرایط فعل ــه ش ب
ــا در شــرکت ها  ــت این موضــوع داشــته باشــند ی ــد کالســی باب بتوانن
ــوزش و  ــازی و آم ــتقرار و پیاده س ــت اس ــند، باب ــته باش ــور داش حض
ــا نیروهــای انســانی موجــود  ــد ب ــی بتوانن ــک مدت زمان ــا ی ــل ت حداق
در واحدهــای مالــی و ســایر واحدهــای شــرکت بتواننــد ایــن پرزنــت 
ــد  ــر می توان ــم کارب ــرم ه ــه نظ ــد ب ــام دهن ــوب انج ــورت خ را به ص
ــود را  ــای خ ــد و دغدغه ه ــزار کار کن ــا نرم اف ــی ب ــی و راحت به خوب
ــش راحــت  ــزار آن شــرکت پشــتیبان خیال ــر کنــد و هــم نرم اف کمت
ــم  ــرای آن فراه ــغلی ب ــت ش ــک رضای ــتری ی ــن مش ــه ای ــت ک اس
شــده اســت، اگــر ایــن بتوانــد اتفــاق بیفتــد بــرای تمــام نرم افزارهــا 
ــده خــوب باشــد  ــد یــک ای بخصــوص در همــکاران سیســتم می توان

ــد انجــام شــود.  ــه بتوان ک
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فاطمــه هادلونــد: متأســفانه ســاختار حســابداری ایــران طــی ۲ دهــه بیشــتر بــه ســمت آکادمیــک محــور بــودن رفته اســت، یعنــی مــا تقریبــاً 
یــک چیــزی حــدود ۴. ۵ میلیــون دانشــجو در کل کشــور داریــم کــه از ایــن مقــدار، ۴۵ هــزار نفــر یعنــی ۱۰  درصــد آنهــا را دانشــجویان حســابداری 

تشــکیل می دهنــد. ایــن یــک حجــم باالیــی از نیــروی انســانی اســت کــه در حرفــه  حســابداری در رشــته حســابداری درس خوانده انــد. 
ــای  ــم انجمن ه ــگاه می کنی ــی ن ــر را وقت ــا کشــورهای دیگ ــی م ــه ای بوده اســت یعن ــک نگــرش حرف ــه رشــته حســابداری، ی ــا ب نگــرش کل دنی
حرفــه ای متولــی آمــوزش حرفــه ای و متولــی ورود افــراد بــه بــازار کار حســابداری بوده انــد. در ایــران از پتانســیل و جایــگاه انجمن هــای حرفــه ای 
اســتفاده نشده اســت، انجمــن حســابداران خبــره، انجمــن مدیــران مالــی حرفــه ای و انجمن هــای متعــددی کــه به هرحــال شــکل گرفته اســت و 
اعضــای مثمرثمــر و اعضــای زیــادی هــم دارنــد یــک جامعــه هــدف بســیار گســترده ای اســت. به جــای این کــه مــا بــه مباحــث آکادمیــک و پــرورش 
دانشــجو و شــیفت کــردن جوان هــا و دانشــجویان بــه دانشــگاه رو بیاوریــم و آنهــا را بــه بحــث تحصیــالت آکادمیــک لیســانس، فوق لیســانس ســوق 
بدهیــم، آقــای محمــدی فرمودنــد کــه اگــر از او بپرســند کــه بــه مرکــز آموزشــی بــرود یــا دانشــگاه میگویــد اگــر مدرک گرایــی بــرو دانشــگاه اگــر 
می خواهــی کار حرفــه ای یادگیــری بــرو مرکــز آموزشــی؛ مــن می خواهــم این جــا بگویــم کــه خیلــی قاطــع بایــد بــه آنهــا گفــت برویــد مرکــز 
آموزشــی و به عنــوان فــردی کــه یــک مســئولیت در انجمن هــای حرفــه ای دارم خیلــی قاطــع از مجموعــه همــکاران سیســتم ایــن انتظــار را دارم 
کــه بیایــد ایــن کار را انجــام دهــد. ایــن یــک پیشــنهاد اســت و عملیاتــی اســت. بیاییــد بــه انجمن هــای حرفــه ای وصــل بشــوید، دانشــگاه یــا 
ــرای اســتقرار ایــن نرم افزارهــا تربیــت کنیــم. مــا هنــوز در مرحلــه اســتقرار هســتیم، آقــای منتظــری  ــرای پــرورش نیروهایــی ب آکادمی هایــی ب
ــه  ــت ک ــات ابن الوق ــه تصمیم ــرایطی ک ــات اقتصــادی و ش ــرایط بی ثب ــران هســتیم و ش ــا در ای ــه م ــل از این ک ــد غاف ــت می کنن ــا صحب از تویوت
توســط همــه مراجــع گرفتــه می شــود و وادار کرده اســت مــا را و مــا را بــه مدیــران مالــی ابن الوقــت تبدیــل کرده اســت کــه امــروز فکــر روزمــره 
را می خواهیــم بکنیــم. مــن مشــخصاً انتظــارم ایــن اســت کــه مجموعــه همــکاران سیســتم از ظرفیتــی کــه وجــود دارد در انجمن هــای حرفــه ای 
اســتفاده کنــد بیایــد یــک آکادمــی تأســیس کنــد و پیشــنهاد تأســیس یــک آکادمــی را می دهــم کــه در آن نیروهایــی را به صــورت میــان رشــته ای 
حســابداری و آی تــی پــرورش بدهیــم. مــا اگــر نرویــم بــه ســمت آی تــی محــور شــدن و نرویــم بــه ســمت هــوش مصنوعــی همــه صحبت هایــی 
کــه درمــورد نرم افــزار و سیســتم های مالــی و مدیــران مالــی انجــام شــد بیهــوده اســت و عمــاًل محکــوم  بــه فنــا هســتند، به ویــژه کــه در شــرایط 
ــیم  ــم داشته باش ــات را ه ــردازش اطالع ــن پ ــا و بهینه تری ــن مدیریت ه ــا و بهینه تری ــن نرم افزاره ــر بهینه تری ــی اگ ــه حت ــتیم ک ــادی هس اقتص
متأســفانه بــا شــرایط خوبــی مواجــه نیســتیم. پیشــنهاد مــن مشــخصاً همــکاری مثمرثمــر و تنگاتنــگ مجموعــه همــکاران سیســتم بــا انجمــن 
حســابداران خبــره اســت و رویکــردی هــم کــه آنجــا وجــود دارد رویکــرد جــوان محــوری اســت. دکتــر باقــر آبــادی تصــّدی دبیرکلــی را دارنــد و 
ــرای  ــیم ب ــی داشته باش ــد. آکادم ــی می کنن ــرعت عملیات ــات را به س ــک هســتند و موضوع ــد و چاب ــتقبال می کنن ــات اس ــن موضوع ــوالً از ای معم
پــرورش نیروهایــی کــه بــه اســتقرار نرم افــزار کمــک کننــد. ایــن کمــک خواهــد کــرد بــه خــود مجموعــه همــکاران سیســتم در بــاال بــردن آن 

ــزاری داشــته باشــد.  گینــی کــه می خواهــد از مارکــت نرم اف
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ــش  ــد دان ــی ســعی می کن ــه خیل ــم ک ــره را داری ــوزش، درهرصــورت انجمــن حســابداران خب ــری: در درجــه اول در حــوزه آم ــادی منتظ ه
حســابداری را بــا تغییراتــی کــه در محیــط اتفــاق می افتــد را بــه روز کنــد اّمــا مــن یــک خواهشــی کــه دارم ایــن اســت کــه مــا همیــن اآلن 
جامعــه حســابداران خبــره درســت اســت کــه ایــن آموزش هــا را به طــور مســتمر در حــال انجــام دادن اســت و بــه روز اســت و بعضــاً کیفیــت 
خیلــی خوبــی هــم دارد، اســاتید خوبــی در آن جــا حضــور دارنــد اّمــا یکــی از مشــکالتی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه همــان اســاتیدی کــه 
صبــح در دانشــگاه ها درس می دهنــد همان هــا را بــه محیــط پکــت )مرکــز آموزشــی( مــی آورده انــد. دانشــجوهای مــا به انــدازۀ کافــی ۴ ســال 
ــت و بروزرســانی  وقــت داشــته اند کــه درس هــای تئــوری را در دانشــگاه بخواننــد اآلن هــم خــدا رو شــکر آن قــدر ابزارهــای اجتماعــی اینترن
ــا ایــن بســترها اطالعــات  خــود مؤسســات مثــل ســازمان امــور مالیاتــی، ســازمان حسابرســی و غیــره آن قــدر توســعه پیــدا کرده اســت کــه ب
ــه روز در اختیــار همــگان هســت، آن چیــزی کــه مــن فکــر می کنــم حلقــه مفقــوده اســت و مــن واقعــاً ایــن را در قالــب خواهــش و تقاضــا  ب
ــه ســازمان های مــا ایــن اســت کــه این هــا را در مقــام عمــل و  ــه حرفــه و در نهایــت کمــک بشــود ب ــرای این کــه کمــک بشــود ب می گویــم ب
تئــوری بیاوریــم. ســعی کنیــم چیزهایــی کــه دوســتان در تئــوری آموخته انــد به نظــر مــن هنــر اســت این کــه چیــزی را کــه به لحــاظ فکــری 
بلــد هســتید را بــه عمــل پیاده ســازی کنیــد و ایــن هنــر یــک آدم اســت و مــن فکــر می کنــم ارزش آدم هــا بــه همیــن اســت وگرنــه همــه مــا 
ــم، یکــی می شــود پروفســور  ــا یــک پزشــکی کــه در درس پزشــکی خوانده اســت همــه خوانده ای تمــام دروســی را کــه در درس حســابداری ی
ســمیعی یــک نفــر می شــود چیــزی کــه کســی از کیفیــت خدمــات آنهــا راضــی نیســت. آن چیــزی را کــه مــن فکــر می کنــم کمــک می کنــد 
در حــال حاضــر بــه حرفــه کمــک می کنــد کیفیــت آموزش هــای تئــوری اســت ایــن کــه آن هنــر را در بچه هــا بــه وجــود بیاوریــم و در دانــش 
ــن  ــن بزرگ تری ــه ای ــد ک ــاده کنن ــز پی ــا در عمــل نی ــد در کتاب ه ــاد گرفته ان ــه ی ــزی را ک ــد آن چی ــه بتوانن ــم ک ــه وجــود بیاوری ــا ب آموخته ه
ــه  ــد البت ــت کنن ــرای این کــه رقاب ــاً ب ــام تقاضــا و خواهــش دارم کــه واقع ــزاری هــم به طــور ع ــد. از شــرکت های نرم اف ــری اســت کــه دارن هن
بــدون اغــراق شــرکت همــکاران سیســتم مــا ســال های ســال اســت کــه از آن اســتفاده می کنیــم و می شناســیم واقعــاً شــرکت پیشــرویی در 
ــی را  ــن صحبت هــا را، نرم افزارهای ــا شــرکت های رقیــب و همــکار هــم بشــنوند ای ــا عــام صحبــت می کنیــم ت ــی اآلن م ــه اســت ول ــن زمین ای
ــا باشــد به جــای آنکــه اطالعــات گذشــته تاریــخ فقــط در آن ثبــت شــود مــا  درســت کننــد کــه ایــن نرم افزارهــا واقعــاً داینامیــک باشــد پوی
ــخ مصــرف  ــا تاری ــادی از آنه ــا بخــش زی ــن دیتاه ــد ای ــا بریزی ــا داخــل آنه ــدر دیت ــم و هرچه ق ــوی کنی ــن سیســتم ها را ق ــم ای ــدر ه هرچه ق
ــه  ــن اطالعــات تصمیم گیــری کــرد، یــک مقــداری این هــا را به خصــوص داشــبردها را ب ــا ای ــوان ب ــا شــرایط اآلن نمی ت آنهــا گذشته اســت ب
ســمت اطالعاتــی بیاورنــد کــه آینده نگــر باشــد و بتــوان از آنهــا اســتفاده کــرد و فراینــد محــور باشــند به جــای این کــه صرفــاً تاکیــد کننــد 
ــری داشــته  ــد بهت ــری داشــته باشــند درآم ــد مشــتریان بهت ــا می توانن ــم شــرکت ها این طــوری نه تنه ــر می کن ــن فک ــه best practice، م ب

ــد.  ــدا کن ــد از بغــل این هــا منفعــت پی ــه ای کــه ســازمان می کن ــع آن هزین باشــند بلکــه می تواننــد در واق
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رضــا طیبــی: گــذر از ایــن دانــش آکادمیکــی کــه مــن به طــور ویــژه حســابداری را مثــال می زنــم کــه بیــس و پایــه آن فــن اســت یــک 
ــم و  ــم پیشــرفت قابل مالحظــه ای را ببینی ــا نمی توانی ــری نشــود م ــم یادگی ــن ه ــا آن ف ــن حــوزه وجــود دارد و ت ــه در ای دانشــی اســت ک
صرفــاً یــک ســری افــراد دانش آموختــه از دانشــگاه می آینــد کــه خــام هســتند یــک ســری اطالعــات اولیــه را یــاد گرفته انــد و نمی تواننــد 
خیلــی بــرای شــرکت ها به عنــوان نیــروی انســانی قــوی و مؤثــری عمــل کنــد. راهــکار چیســت؟ راهــکار ایــن اســت کــه فضــا را از برگــزاری 
صرفــاً یــک دوره هــای آموزشــی کــه بیــس آن دانــش آکادمیــک اســت خــارج کنیــم همــان پیشــنهادی کــه دوســتان و خانــم هادلونــد دادنــد 
ــه همــان  ــد ب ــزاری مثــل همــکاران سیســتم کــه کمــک می کن ــم نرم اف ــا همــکاری تی در خصــوص این کــه یــک ســری مراکــز آموزشــی ب
ــای  ــایر انجمن ه ــا س ــره ی ــابداران خب ــن حس ــابداران انجم ــا حس ــترکی ب ــک دوره مش ــرکت ها، ی ــی ش ــنل مال ــط پرس ــن توس ــری ف یادگی
ــا حتــی اگــر آن شــخص از دانشــگاه فــارغ می شــود و وارد ایــن دوره شــود وارد ایــن دوره هــای  حرفــه ای کــه وجــود دارد برگــزار کننــد ت
خــاص مراکــز آکادمــی شــود و آن دانــش فنــی خــود را از ایــن طریــق ارتقــا دهــد و آشــنایی خــود را نســبت به نرم افزارهــای مالــی بهبــود 

دهــد و بــه ایــن طریــق بتوانــد بــا یــک تــوان قابل مالحظــه ای وارد بــازار کار شــود. 
ــاً در مقطــع اســتقرار سیســتم قــرار ندهــد،  خواســته دیگــری کــه از گــروه همــکاران سیســتم دارم ایــن اســت کــه بحــث آمــوزش را صرف
ــدی نیســت کــه مــا بابــت مــا ماژول هــای مختلفــی کــه  اگــر ایــن آمــوزش مســتمر باشــد طــی ســال باشــد به نظــر مــن هیــچ موضــوع ب
گــروه همــکاران سیســتم یــا راهــکاران در بــازار ارائــه می دهــد بــرای پرســنل شــرکت های مختلــف و شــرکت بــزرگ یــک ســری دوره هــای 
ــا  ــه بحــث پشــتیبانی و برخــی مســائل کمتــر شــود و آن شــخص خــودش را متناســب ب ــن وابســتگی شــخص ب ــم کــه ای آموزشــی بگذاری

ــزاری شــود.  ــی شــخص در بحــث نرم اف ــه ترق ــد و منجــر ب ــزار رشــد ده ــرات آن نرم اف تغیی

ــه  ــم ک ــوان کن ــی را عن ــک موضوع ــری(: ی ــی )مج ــارا کیان س
مرکــز آمــوزش همــکاران سیســتم چــون خیلــی در صحبت هــای 
شــما بــه آن اشــاره شــد، موضــوع آمــوزش در صحبت هــای 
شــما پررنــگ بــود و میخواهــم در یــک جلســه دیگــری موضــوع 
ــم  ــون ه ــم چ ــما باش ــت ش ــوع در خدم ــا این موض ــه ب در رابط
ــه  ــی ک ــن موضوعات ــم همی ــد و ه ــه می کن ــی ارائ ــات خوب خدم
دوره هــای آزاد را طــی ســال دارنــد را پشــتیبانی می کنــد، آقــای 

ــد.  ــود را بگویی ــدی خ ــما جمع بن ــمی ش قاس

نریمــان قاســمی: دوســتان همــه نــکات مهــم را گفتنــد و صحبــت 
ــون از  ــد. ممن ــاید باش ــتان ش ــرات دوس ــدی نظ ــک جمع بن ــن ی م
ــات  ــب خدم ــث ترکی ــه بح ــه راجع ب ــد ک ــم هادلون ــنهاد خان پیش
ــکاران  ــوزش هم ــز آم ــره و مرک ــابداران خب ــن حس ــی انجم آموزش
سیســتم هســت را بــه نظــرم خیلــی جــدی شــاید پیگیــری کنیــم 
ــی  ــن خیل ــر م ــد، به نظ ــاره کردن ــه آن اش ــر ب ــتان دیگ ــه دوس ک

مهــم اســت. 
یــک موضــوع مهــم دیگــر بحــث بودجه بنــدی اســت کــه در شــرایط 
فعلــی مــا نیــاز بــه بودجه بنــدی داریــم، مــا یــک ضعفــی قبــاًل در 
ــش  ــر آن را پوش ــال حاض ــه در ح ــتیم ک ــتم داش ــکاران سیس هم
ــدی  ــه بحــث بودجه بن ــت ک ــوزه حســابداری مدیری ــم. در ح داده ای
بــود کــه مــا بودجه ریــزی را نداشــتیم و اآلن ایــن را اضافــه کردیــم 
ــام  ــال اتم ــز درح ــه آن نی ــتری های عرض ــاال مش ــتم و ح ــه سیس ب
ــک  ــد کم ــه می توان ــت ک ــی اس ــه عموم ــرای ارائ ــدن ب ــاده ش و آم
ــن شــرایط بیشــتر تحــت  ــه اوضــاع را در ای ــه شــرکت ها ک ــد ب کن

کنتــرل داشــته باشــند. 

ســارا کیانــی )مجــری(:  ممنــون از همگــی خیلــی از صحبت هــای 
شــما اســتفاده کرده ایــم و امیدواریــم در یــک فضــا و موضــوع دیگــر 

مجــدد درخدمــت شــما باشــیم. 


