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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ

"آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻤﺎزﻳﺎن-اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ "

و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ

از ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا:

زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس

dibagaran.mft.info

)ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي( ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و

ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

bookmarket@mft.info

11

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی  /موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

مقدمه مولف
مدیریت مالی علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشكالت است  .دایره علم
مالیه می تواند به  1دسته طبقه بندی شود :مدیریت مالی  ،سرمایه گذاری ،نهادهای مالی
مدیریت مالی :
که مدیریت مالی شرکتها ( )Carporate financeیا مدیریت مالی تجاری ( )business financeنیز
نامیده می شود اصوالً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد .تصمیمات مدیریت مالی شامل
حفظ تراز نقدی ،گسترش حسابها ،بكار گیری سایر موسسات ،قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار
است.
سرمایه گذاریها :
این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دارد .وظایف مدیران
سرمایه گذاری ممكن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی ،انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا
ارزیابی عملكرد اوراق دارایی می باشد.
نهادهای مالی :
این بخش از علم مالیه با بانک و سایر موسساتی که وظیفه جمع کردن منابع مالی و سایر مصرف کنندگان مالی
را با هم در یكجا دارند را شامل می شود .برای مثال مدیر بانكی ممكن است تصمیماتی درباره دادن وام ،حفظ
تراز نقدی ،تعیین مقدار بهره برای وامها همچنین شیوه برخورد با مقررات بگیرد.
بخش خاصی از مدیریت مالی مهم نیست بلكه اهمیت دارد شرایط تجاری و کاری است که باعث می شوداز هر
یک از تئوریها یا ابزارهای مالی اتخاذ شود مكن است شامل سرمایه گذاری ( استفاده از سرمایه) تامین اعتبار
( افزایش سرمایه ) می شود.
مدیریت مالی
مدیریت مالی در برگیرنده مختلف تصمیم گیری ها می شود .ما می توانیم این تصمیم گیری ها را به  1دسته
اصلی تقسیم کنیم:
 -1تصمیمات سرمایه گذاری  -2تصمیمات تامین اعتبار  -1تصمیماتی که شامل هر دوی آنها می شود.
تصمیمات سرمایه گذاری با طرز استفاده از سرمایه ،خرید  ،نگهداری یا فروش تمام انواع دارایی ها سرو کار دارد.
به این ترتیب که الزم است که یک دستگاه مهرزن از کار افتاده بخریم؟ الزم است که یک خط تولید را راه
اندازی کنیم؟ وسایل قدیمی را بفروشیم ؟ یک کمپانی یا موسسه را بخریم؟ نقدینگی خود را در بانک نگهداریم؟
تصمیمات مالی شامل فراهم آوردن سرمایه الزم برای سرمایه گذاری و تامین اعتبار برای فعالیتهای هر روز می
شود .آیا مدیران باید از درامدهایی که از موسسات به دست امده استفاده کند؟ آیا آنها بایست از نقدینگی که از
خارج از واحد تجاری آنها به دست آمده استفاده کنند؟
فعالیتها و سرمایه گذاری های یک شرکت می تواند از خارج از شغل آنها تامین اعتبار شود موسسه بدهی های
تحمیلی ( )incurring debtsقبل مثل استفاده از وام بانكی و فروش اوراق بهادار یا به وسیله فروش سهام
مالكیت  .زیرا هر یک از این روشهای مالی تجارت را در مسیرهای مختلفی قرار می دهد که در آنها تصمیمات
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مالی اهمیت زیادی دارد .بسیاری از تصمیمات کاری به طور همزمان شامل هم سرمایه گذاری وهم تامین اعتبار
می شود .مثالً یک شرکت ممكن است بخواهد از یک شرکت یا موسسه دیگر در تصمیم گیری درباره سرمایه
گذاری استفاده کند.
گر چه موفقیت در انتخاب آنها بستگی به چگونگی تامین اعتبار کردن دارد :که به صورت قرض کردن پول باشد
یا با قیمت خرید مقابله کرد یا با فروش سهام یا اوراق بهادار باشد و یا معاوضه سهام اوراق بهادار باشدو اگر
مدیران تصمیم به قرض کردن پول بگیرند پول قرض گرفته شده باید در مدت زمان معینی پس داده شود.
سرمایه گذران ( آنهایی که پول قرض می دهند) معموالً در سود شرکتهایی که پول را قرض گرفته اند سهیم
نمی شوند .از طرف دیگر اگر مدیران تصمیم بگیرند که با فروش سهام ،مالكیت تامین اعتبار کنند ،این سرمایه
دیگر نباید پس داده شود .اگر چه فروش این سهام باعث کم رنگ شدن کنترل سهامداران کنونی می شود.
اینكه آیا تصمیمات مالی شامل سرمایه گذاری  ،تامین اعتبار یا هر دوی انها می شود به  2عامل مهم بستگی
دارد .ریسک و بازده مورد نیاز به وسیله مطالعات شما درعلم مالیه ،شما با این عوامل سرو کار خواهید داشت.
بازده مورد نیاز تفاوت بین سود بالقوه و هزینه های بالقوه است .ریسک آن میزان از عدم اطمینان است که مربوط
به بازده مورد نیاز است.

