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گفتگوبا:آقایدکترمحمدرضامهدیفردش
بازرسویژهذیحسابیها

معاونتنظارتمالیوخزانهداریکلکشور

چالشهای به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی

راهی طوالنی در پیش است

کوششهایپیگیروچشمگیرمعاونتنظارتمالیوخزانهداری
کلکشوربرایبهبودنظامحسابداریومالیکشوروپیامدها،
دستاوردها،پیچیدگیهاومشکلهایاینکوششها،آنطورکه
بایدمنعکسنشدهاستوجامعهحسابداری،بهویژهخارجاز
بخشدولتی،ازآنبهخوبیاطالعندارد.امیدوارماینگفتگو
بهدرکتحولهاینظامحســابداریکشوروآشناییبیشتربا

آنکمککند.
نظامحســابداریدولتیدرایران،تاپیــشازانقالب،از
پیشرفتهایعلمیوفنیحسابداری،عقبماندهبود.بسیاری
ازدســتگاههایدولتیوعمومیســامانهحسابداریدرستی
نداشتند،وحسابهایدولتیوتفریغبودجهچندینوچندسال
عقببود.بعدازانقالبکوششــهایزیادیبرایتحولنظام

حسابداریدولتیصورتگرفتکههنوزادامهدارد.
درابتدایگفتگو،برایاطالعخوانندگاننشــریهحسابرس،
بهویژهخوانندگانجوان،تاریخچهتحولهاینظامحسابداری

کشور،پسازانقالباسالمیراارائهفرمایید.

دکترمهدیفرد
اولین الیحه تفریغ بودجه به عنــوان مهمترین گزارش مالی دولت 
در سال 1336 تهیه شد و به طور نسبتًا منظمی تا سال 1352 ادامه 
یافت، اما از این سال به بعد به رغم افزایش چشمگیر حجم اعتبارها 
به علت افزایش ناگهانی قیمت نفت، تهیه این الیحه متوقف شد. 
در حوزه قانونگذاری پس از انقالب، قدم مهمی برداشــته و برای 
نخســتین بار موضوع تفریغ بودجه در قانون اساسی گنجانده شد. 
اصل 55 قانون اساســی دیوان محاســبات کشور را مکلف به تهیه 

گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی کرد. 
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تــا پیش از انقــالب، تفریــغ بودجه جایگاهــی در قانون 
اساســی نداشــت، از اینرو گزارشــگری مالی دولت از حیث 
پشــتوانه قانونی تقویت شــد. گرچه، بعد از سال 1357، در 
اجرای این اصل قانون اساسی تعلل صورت پذیرفت و قانون 
و آیین نامه های اجرایی آن نزدیک به یک دهه بعد به تصویب 
رســید و در نهایت اولین گزارش مالی دولت در ســال 1367 

آماده شد. 
نارساییهای مهم این گزارش و پیشرفت نظام گزارشگری 
مالی در بخش عمومی در ســطح بین المللی، باعث شــد که 
ضــرورت بازنگری در گزارشــگری مالی دولــت و به تبع آن 
بازنگری در نظام حسابداری تا اندازه ای احساس گردد. اولین 
اقدامها در این خصوص با ترجمه بخشهایی از استانداردهای 
بین المللــی بخش عمومی در وزارت دارایی در ســال 1387 

آغاز شد.

چهبرنامههاییهماکنونبرایپیگیریتحولهاینظام
حسابداریدولتیدرجریاناست؟

دکترمهدیفرد
در حــال حاضــر، کارگروه هــای اصلــی و فرعــی تدویــن 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی با همکاری سازمان 
حسابرســی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشــور 
تشکیل شده اســت. این کارگروه ها پیشنویس استانداردهای 
حسابداری بخش عمومی را تدوین می کنند و این پیشنویسها 
پــس از طــی مراحــل مشــخصی، از جملــه نظرخواهی از 
ذینفعان، نهایی شده و تبدیل به اســتانداردهای حسابداری 

بخش عمومی می شوند.

درســال1395برایاولینبارکوششهاییبرایتهیه
صورتهــایمالیاولیهمربوطبهســال1394صورت
گرفــت.برایاینکهصورتهایمالــیدولتبهصورتی
معتبرومربوطتهیهومنتشــرشود،چقدرراهدرپیش

داریموباچهچالشهاییروبهروهستیم؟

دکترمهدیفرد
اقدامهایــی برای تجمیــع صورتهای مالی صــورت پذیرفته 

اســت؛ اما به نظرم برای دســتیابی به صورتهای مالی معتبر 
هنــوز راهی طوالنــی در پیش اســت. باید برنامــه جامع و 
واقع بینانه ای برای حل مســائل و چالشــهای پیش ِرو داشته 
باشیم. برخی از مهمترین چالشــهای پیش ِرو را فهرست وار 

مطرح می کنم:
• وجود برخی قوانین نامناســب و متناقض با نظام حسابداری 

تعهدی،
• برخوردار نبودن وزارت امور اقتصادی و دارایی از اختیارهای 
کافی جهت اعمال اصالحات حســابداری و نظارت بر حسن 
انجام آن در دستگاه های اجرایی و نبود ضمانت اجرای کافی 

برای پیشبرد سیاستها،
• موانع اجرایی و فنی جهت گرداوری داده ها و اطالعات الزم 
برای تهیه صورتهای مالی )به عنوان نمونه، فقدان اطالعات 
مربــوط و اتکاپذیــر در خصوص امــوال و داراییهای دولت، 
محدودیت و موانع گردش اطالعات مالی میان دستگاه های 

اجرایی و حتی داخل وزارت امور اقتصادی و دارایی(، 
• گســتردگی دامنه فعالیتهای مالی خارج از بودجه از ســوی 

نهادهای بخش عمومی )همانند بنیادها(، 
• فقدان سیســتم کنترل داخلی مالی مناسب در دستگاه های 
اجرایــی و کاهش کیفیت اطالعات مالــی در آنها و در نتیجه 

تأثیر منفی آن بر کیفیت اطالعات صورتهای مالی تلفیقی،
• نبــود توجه کافی بــه ضرورت تدوین طــرح تفصیلی برای 
اســتقرار نظام حســابداری تعهدی توأم با زمانبندی مراحل 

اجرایی و حمایت گسترده برای تحقق آن، و
• ارتقــا نیافتن ظرفیت آموزشــی نیروی انســانی به صورت 
یکنواخــت در تمــام گســتره جغرافیایی جهت پیاده ســازی 

حسابداری تعهدی.

آیانظامبودجهریزیکشــوربانظامحسابداریدولتِی
درحالتحول،ســازگاراســت؟بهعبــارتدیگر،آیا
نظامبودجهریزیکشــورنیزمتحولشــدهاست؟چه

برنامههاییدراینزمینهمطرحاست؟

دکترمهدیفرد
به رغم اینکــه تغییر نظام بودجه ریزی بــه نظام بودجه ریزی 
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عملیاتی از برنامه چهارم توســعه به صــورت قانون درآمده، اما 
متأسفانه تاکنون تغییر مهمی در نظام بودجه ریزی ما رخ نداده 
اســت. مقدمه تغییر نظام بودجه ریزی، تغییر نظام حسابداری 
و پیاده سازی حســابداری تعهدی است. حسابداری تعهدی با 
فراهم کردن شــرایط برای محاســبه بهای تمام شده خدمات 
بخــش دولتی، امکان اجــرای نظام بودجه ریــزی عملیاتی را 

فراهم می آورد.

دســتیابیبهاطالعاتگذشــتهمربوطبــهداراییهاو
بدهیهایدولتی،کاریپیچیدهودشــواراست،وبدون
آنممکننیستصورتهایمالیاطالعاتمناسبیبرای
تصمیمگیریفراهمسازد.چهبرنامهایبرایعبورازاین

دشواریدرنظرگرفتهشدهاست؟

دکترمهدیفرد
برای اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی و تهیه 
صورتهای مالی ســودمند نباید نگاهی مطلق یا صفر و صد به 
موضوع داشــت. حتی در بخش دولتی کشــورهای پیشرو نیز 

چنین نیســت که حسابداری تعهدی کامل اجرا شود. یعنی این 
کشــورها نیز در برخی از حوزه ها همانند شناسایی داراییها و یا 
تعیین بهای تمام شــده داراییها با محدودیتهایی روبه رو هستند 
و در نتیجــه انحــراف از حســابداری تعهدی در ایــن حوزه ها 

اجتناب ناپذیر است.
بررســی تجربه های کشورهای پیشــرو در پیاده سازی نظام 
حســابدار تعهدی نشــانگر برنامه ریزی زمانی و اولویت بندی 
اقالم صورتهای مالی اســت. در گام نخست باید تمرکز اصلی 
به ثبــت درامدهــا، هزینه هــا، پیش پرداختها باشــد. در گام 
دوم، داراییهــای مالی، ســرمایه گذاریها، بدهیهــا، دیگر ابزار 
مالی، ذخایر و بدهیهای احتمالی به صورت تعهدی شناســایی 
می شــوند. در گام ســوم، داراییهــای ثابت دولــت، اجاره ها، 
داراییهای نامشــهود، تغییرهــای ارزش موجودیها، کمکهای 
غیرنقدی و … شناســایی، ثبت و گزارش می شوند. در آخرین 
گام و پیچیده تریــن مرحله پیاده ســازی حســابداری تعهدی، 
شناســایی داراییهای زیرزمینی، داراییهــای میراث فرهنگی 
و مــوارد دیگری همانند مطالبــات مالیاتی ثبت و شناســایی 

می شوند. 
به جرأت می توان مدعی شــد که هیچ کشــوری در دنیا 
تجربه پیاده ســازی کامل حســابداری تعهدی را نداشــته 
اســت. به ویژه اینکه گامهای سوم و چهارم بسیار پرهزینه 
بوده و مســتلزم ســطح خاصی از دانش و تجربه حرفه ای 
می باشــد. به بیان دیگر، هزینه پیاده ســازی حســابداری 
بخش عمومی، در برخی از ســطوح، پاســخگوی منفعت 

حاصل از آن نیست.
ما هم اکنون در ابتدای این راه هستیم، اما آنچه اهمیت دارد 
تدوین برنامه مدون زمانبندی شــده است که ما را ملزم به طی 
این گامها در زمان مشخصی کند. موضوع مهم دیگر این است 
که مدیران ارشــد اقتصادی کشور نسبت به اهمیت حسابداری 
تعهدی و نقش آن در ایجاد شــفافیت مالی و جلوگیری از فساد 
اقتصادی، اقناع گردند. در غیر این صورت، تغییرهای سیاسی 
ناشــی از تغییر دولتها ممکن است اولویت بندیهای فنی در این 
حوزه را تحت تأثیر قرار داده و حسابداری تعهدی نیز اهمیت و 

اولویت خود را از دست بدهد. 

مدیران ارشد اقتصادی کشور

باید نسبت به

اهمیت حسابداری تعهدی و

نقش آن

 در ایجاد شفافیت مالی و

جلوگیری از 

فساد اقتصادی

اقناع گردند
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اینتلقیوجودداردکهگذارازسیستمحسابدارینقدیبه
تعهدی،ورعایتاستانداردهایحسابداریبخشعمومی،
نیازمندنیرویکارشناســیوحسابدارانباتجربهاست.در
تجربهایــران،چهراهکاریبرایغلبهبرمشــکلنیروی
انسانیبهکارگرفتهشد؟آیااینمشکلهنوزوجوددارد؟

دکترمهدیفرد
جهــت گــذار از حســابداری نقدی بــه تعهدی زیرســاختهای 
ارتباطی و دانش نیروی انســانی باید ارتقا پیدا کند. کشور ما نیز 
از این موضوع مستثنی نیست. به ویژه اینکه وسعت جغرافیایی 
زیاد کشــور و نظــام اداری متمرکــز، اهمیت ایــن موضوع را 
افزایــش می دهد. به طور معمول، در چنین شــرایطی، کیفیت 
زیرســاختهای انســانی و فناوری در برخی از اســتانها نســبت 
بــه مرکز به میزان زیــادی پایین تر اســت. افزون بر این، نظام 
آموزشی ما نیز در دانشگاه ها باید با این تغییرها هماهنگ شود.

آیاتابهحالحســابدارانحرفهایبخشخصوصی،در
تحولهاینظامحســابداریدولتی،مشارکتداشتهاند؟
آیابرنامهایبرایمشــارکتحسابدارانحرفهایبخش
خصوصیدرتکمیلتحولهایانگهدارینظامحسابداری

دولتی،وجوددارد؟

دکترمهدیفرد
در تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و پیاده سازی 
حسابداری تعهدی، ســازمان حسابرسی، معاونت نظارت مالی 
و خزانه داری کل کشــور به عنوان بخشــی از بدنــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، و برخی دیگر از مراکز و نهادها، مانند دیوان 
محاسبات و … نقش داشته اند. به نظرم نقش حسابداران بخش 

خصوصی چندان پررنگ نبوده است.

شــواهدبیرونینشــانمیدهدکههمکارینزدیکیبین
مراجعذیربطدرنظامحســابداریکشــور،وجودداردکه
پیشازاینهرگزسابقهنداشتهاست،وبدونشکسهم
مهمیدرپیشرفتهایبهدســتآمدهدارد.ارزیابیشمااز

درون،چگونهاست؟آیاروابطبینمعاونتخزانه،سازمان
حسابرسی،دیوانمحاسبات،سازمانبرنامهوبودجه،و
حرفهحسابداری،بهبهترینهمافزاییدستیافتهاست؟
نقاطقوتونقاطضعفاینروابطکجاستوچهفرصتهاو

تهدیدهاییبرایباالبردنهمافزاییوجوددارد؟

دکترمهدیفرد
همانطــور کــه اشــاره کرده اید همــکاری وجــود دارد، به ویژه 
در زیرمجموعــه وزارت دارایــی ارتبــاط خوبی میان ســازمان 
حسابرسی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برقرار 
شده که به پیشبرد کار کمک کرده است. موفقیت فرایند تدوین 
استانداردها تا حد زیادی مســتلزم مشارکت تمامی ذینفعان، از 
جمله تهیه کنندگان صورتهای مالی، حسابرسان، تدوین کنندگان 
مقررات و … است. همانطور که قباًل نیز اشاره کردم یک تهدید 
بالقوه کامل نبودن اقناع مدیران ارشــد و کالن اقتصادی کشور 
به اهمیت تغییر نظام حسابداری است. این قضیه ممکن است 
در آینده با تغییر مدیران ارشــد و میانی منجر به از دست رفتن 

اولویت تغییر در نظام حسابداری بشود.

تحولهایآیندهنظامحســابداریدولتیکشورراچگونه
دولتیچگونه نظامحســابداری میبینید؟چشــمانداز

خواهدبود؟

دکترمهدیفرد
در حال حاضر، در ســطح جامعــه مطالبات گســترده ای برای 
مبارزه با فســاد اقتصادی و ایجاد شــفافیت مالــی وجود دارد. 
این موضوع به صورت بالقوه می تواند پشــتوانه مناســبی برای 
حمایت از تغییرهای نظام حسابداری در نتیجه حرکت به سمت 
شفافیت مالی باشد. موضوع مهم این است که مدیریت اجرایی 
کشــور نیز به ضرورت این تغییرها اعتقاد داشته باشد. افزون بر 
این، توســعه زیرساختهای آموزشی، و ارتباطی نقش مهمی در 

ترسیم چشم انداز آینده تحول نظام حسابداری ایفا می کند.

سپاسگزاریموآرزومیکنیمشماوهمکارانتاندرانجام
وظیفهمهمیکهبهعهدهدارید،موفقباشید.


