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کوششها و تالشــهای چشــمگیر به کاررفته در بخش دولتی برای استقرار نظام حســابداری مبتنی بر استانداردهای ش
حســابداری بخش عمومی،کمتر در کانون توجه جامعه در کل، و جامعه حرفه ای حســابداری، بوده اســت. از شــما 
سپاســگزاریم که دعوت نشریه حســابرس را پذیرفتید و برای آشناساختن عالقه مندان با تحوالت حسابداری بخش 

دولتی، در این گفتگو شرکت کردید.
چندین ســال است که کوششهای پیوسته و درخورتوجهی به وســیله معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه وبودجه، و دیوان محاسبات، برای استقرار سامانه حسابداری تعهدی و تهیه صورتهای 

با آقای مسلم فالحیگفـتـگـو

استقرار نظام حسابداری تعهدی؛  
در ابتدای راه هستیم

  

ذیحساب و مدیرکل امور مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای راه آهن جمهوری اسالمی ایران
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مالی براساس اســتانداردهای حسابداری بخش 
عمومی در دســت پیگیری اســت. این سفر، در 
دستگاه شما از چه زمانی آغاز شد و چه مسیری تا 
کنون پیموده شده و چه کارهایی باقی مانده است؟ 
لطفًا تاریخچه فعالیتهای سازمان شما، در ارتباط 
با حسابداری تعهدی، تا به امروز را تشریح کنید. 

فالحی
شــركت راه آهن جمهوری اســامی ایران از ابتدا دارای 
دو واحد گزارشــگر بوده اســت؛ یك واحد گزارشگر مالی 
)به صــورت كامــًا تعهدی( بــرای رویدادهــای مالی و 
عملیاتــی بخش جاری كــه در چارچوب اســتانداردهای 
حســابداری بازرگانی عمــل كرده و یك واحد گزارشــگر 
برای اعتبارات طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای )به 
نمایندگی از دولت( كه براســاس مجموعه دســتورالعمل 
مالی و محاسباتی در چارچوب قانون محاسبات عمومی و 
ســایر قوانین و مقررات عمومی و مالی دولت تنها به ثبت 
رویدادهای نقــدی این بخش می پرداخت. این مجموعه 
دســتورالعمل ها بر مبنای استانداردهای حسابداری نبود، 
امــا در هر صورت در مواردی ماننــد طبقه بندی و انتقال 
داراییهــای طرحهای خاتمه یافته به واحــد بهره بردار، یا 
اســتفاده از منابع مالی داخلی شركت راه آهن برای اجرای 
پروژه های تملــك داراییهای ســرمایه ای، باعث ارتباط 
سیســتم مالی گزارشــگری بر مبنای نقــدی )طرحها( و 

تعهدی )جاری( در شركت راه آهن بوده است.
زمــان آغــاز اجــرای حســابداری تعهــدی در بخش 
طرحهای تملــك داراییهای ســرمایه ای، مطابق تمامی 
دســتگاه های اجرایی بخش عمومی، به اســتناد بند یك 
مــاده 26 قانون الحاق 2 از ابتدای ســال مالی 1394 در 
دستور كار اصلی ذیحسابی و اداره كل امور مالی طرحهای 
تملك داراییهای سرمایه ای شــركت راه آهن قرار گرفت. 
در مرحله اول سرفصل حســابهای كل، معین و تفصیلی 
دســتورالعمل های قبلی مالی با دســتورالعمل های جدید 
اباغی منطبق گردید، و تغییرات اولیه مقدماتی در سامانه 
حســابداری ایجاد  شــد. در كنار این موارد، آموزشهایی 

اباغی برای  براســاس دســتورالعمل های حســابداری 
همكاران ذیحســابی در نظر گرفته شــد. در مرحله بعد، 
ثبــت تعهدات مطالبات پیمانكاران طرحها در دفاتر انجام 
پذیرفت. پیــش از اجرای حســابداری تعهدی، تعهدات 
ایجادشــده تنها در زمان پرداخت زیر سرفصل دارایی در 

جریان ایجاد یا تكمیل، در دفاتر ثبت می شدند.
با توجه به تعریف دارایی در اســتانداردهای حسابداری 
بخش عمومی و ویژگی دارایی ها، قاعدتًا واحد گزارشــگِر 
تملك داراییهای ســرمایه ای شركت راه آهن نمی توانست 
بهره بردار داراییهای ایجادشــده باشد. بنابراین، در اقدام 
بعدی، بررســی حساب انباشــته دارایی در جریان ایجاد 
ســنواتی در دفاتر ذیحســابی و انتقال حساب داراییهای 
ثابت و داراییهای ایجادشده به واحد بهره بردار )امور مالی 
شركت راه آهن( در دستور كار قرار گرفت، به طوری كه در 
دو سه سال گذشته، داراییهای بیش از 52 طرح سنواتی با 
واحد امور مالی جاری راه آهن تحویل و تحول شده است. 
جمــع آوری  باقیمانــده  مشــكات  عمده تریــن  از 
اطاعات حســابهای داراییهــای در جریــان ایجاد و یا 
تكمیل و موجودی سنواتی اســت كه در صورتهای مالی 
واحد گزارشــگر بخش عمومی راه آهن از ســنوات بسیار 
دور انباشــته شــده اســت، كه با توجه به اینكه در زمان 
ایجــاد نیازی بــه ثبت بســیاری از اطاعات مــورد نیاز 
اســتانداردهای حســابداری امروز نبوده است، اطاعات 
یادشــده در دسترس نیســت و این امر مشكلهای فراوان 
را برای این ذیحسابی به وجود آورده است. به طور نمونه، 
قبــل از اجرای دســتورالعمل های حســابداری بر مبنای 
تعهدی، تمامی پرداختهای انجام شــده از محل اعتبارات 
تملك داراییهای ســرمایه ای تحت ســر فصل دارایی در 
جریان ایجاد یا تكمیل ثبت می شــده است. در حالی كه 
بســیاری از اینگونه پرداختها مانند هزینه های نگهداری، 
تعمیرات جزئــی، تكلیف بودجه ای دولــت مانند )درصد 
بودجه پژوهشی، ورزشی، پدافند غیرعامل و ...( ماهیت 
هزینه ای داشــته كه در حسابهای ســنواتی ذیل حساب 
دارایی در جریان ایجاد و تكمیل ثبت و منتقل شده است 
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كه جداسازی این هزینه  ها از حساب داراییها مستلزم مراجعه به 
اسناد سنواتی است كه امری زمان بر است. 

در كنار این مســئله، بزرگترین مشكل فعلی واحد ذیحسابی 
تعییــن تكلیــف قیمت تمام شــده پرونده های اعتبار اســنادی 
خریدهای خارجی اســت كــه به لحاظ تحریمهــا )نبود امكان 
ارتبــاط با فروشــندگان خارجی و جمع آوری اســناد و مدارك(، 
نداشتن تخصیص اعتبار و نقدینگی، و استفاده نكردن از اصول 
حسابداری تعهدی، بدهی آنان در دفاتر ثبت نشده است. گرچه 
به كوشش همكاران،  طی مدت اجرای نظام حسابداری جدید، 

حدود دوسوم این پرونده ها به نتیجه رسیده است.
 

سیستم حسابداری، پشتوانه اجرای حسابداری تعهدی، 
و تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری 
بخش عمومی است. بنابراین، سیستم حسابداری برای 
همســویی با مبنای تعهدی و استانداردهای حسابداری 
نیازمند تغییرات ســاختاری است. چه  بخش عمومی، 
اقدامهایی برای این همســویی انجــام داده اید؟ با چه 
مسائل و پیچیدگیهایی روبه رو بوده اید؟ چه کارهایی باقی 

مانده است؟ 
فالحی

از آنجایی كه راه آهن یك شركت دولتی است از اینرو در سنوات 
قبل از اباغ نظام حسابداری بخش عمومی نیز نسبت به تهیه 
صورتهــای مالی و یادداشــتهای همراه طبق اســتانداردهای 
حســابداری بازرگانی اقدام می شده و مواردی كه از صورتهای 
مالی قابل اســتحصال نبود در یادداشــتهای توضیحی افشا و 
توضیح داده می شد. با اباغ نظام حسابداری بخش عمومی از 
ســال 1394 نیز با اعمال تغییراتی در سیستم مالی حسابداری 
و به روزرســانی آن، تمامی ســرفصل های ارائه شــده از سوی 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی در سیســتم مزبــور تعریف و 
اســناد حسابداری نیز مطابق با استانداردها و دستورالعمل های 
صادرشــده در دفاتر مالی ثبت  شد، به نحوی كه از همان سال 
اول، صورتهــای مالــی مصــوب در نظام حســابداری بخش 
عمومی و یادداشــتهای همراه از سیستم مالی استخراج و ارائه 
شــده و به موازات آن نیز تغییرات الزم با توجه به ویرایش هر 

ساله نظام حسابداری، در سیستم مالی اعمال شده است.

اهم مســائل و پیچیدگیهای روبه رو در به كارگیری سیســتم 
حسابداری براساس اســتانداردهای بخش عمومی بدین شرح 

است:
1- فرم گزارشهای درخواســتی دستگاه های نظارتی باألخص 
گزارشــهای مربوط به دستورالعمل حسابرســی و رسیدگی به 
طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای دیوان محاسبات كشور، 
و كاربرگهای مربوط، با توجه به نظام حسابداری بخش عمومی 
بــا رویكرد تعهدی اصاح و به روزرســانی نشــده و همچنان 
براســاس سرفصلهای نظام حســابداری گذشته )نقدی( است 
كه تهیه و ارائه گزارشــها را در این خصوص با مشــكل مواجه 
می كند؛ ازجمله، اســتفاده از سرفصلهای كسور ارسالی، كسور 
وصولــی، كنترل تخصیص، ســپرده دریافتی و یا اســتفاده از 

سرفصلهای جاری و سنواتی برای حسابهای عملكردی.
2- تغییر ویرایش هرســاله نظام حســابداری بخش عمومی با 
رویكرد تعهدی و متعاقبًا تغییر و جابه جایی كد و ســرفصلهای 
حســابها مانند انتقال حساب پیش پرداختها به معین داراییهای 
ثابــت، انتقــال حســاب بودجه ای كســری ابــواب جمعی از 
اعتبــار پرداختهــای غیرقطعی به حســاب بودجه ای كســری 
ابــواب جمعی، و یا انتقال حســابهای علی الحســاب و ذخیره 
علی الحساب به حسابهای انتظامی، موجب می شود كه ساختار 
ثابتی برای گزارشــگری حســابهای مربوط در طی این سالها 

وجود نداشته باشد.
با توجه به اینكه در ســال اول اباغ نظام حسابداری بخش 
عمومــی در ســال 1394، نرم افزارهــا و سیســتمهای مالی 
حســابداری در این خصوص یا طراحی نشــده بود و یا به بلوغ 
كافی نرســیده بود، بیشتر دستگاه های اجرایی از جمله شركت 
راه آهن در حوزه طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای به ارتقا 
و تغییر سیســتم مالی قبلی خود اقدام كردند كه با توجه به نبود 
امكان ارتباط سیســتم حســابداری فعلی با دیگر سیستمهای 
درون ســازمانی مانند نرم افزارهای انبار و اموال و سیستمهای 
برون ســازمانی مانند ســامانه های سماد و ســناما و نیز جهت 
افزودن امكانات و قابلیتهای بیشــتر به سیســتم فعلی در نظر 
اســت ظرف سال آینده نسبت به طراحی و به كارگیری سیستم 
حســابداری جدید با توجــه به نیازهای موجود اقدام شــود كه 

اقدامهای اولیه آن نیز انجام یافته است. 
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ذكــر این نكته نیز ضروری به نظر می رســد كه طبق ماده 8 
آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 مــاده 26 قانون الحاق مواردی 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 )مصوبه شماره 
15199/ت 52534 هه مــورخ 95/2/12(، ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی كشــور موظف اســت با هماهنگــی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای 
مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری 
نظام )سیســتم(های جدید، هم افزایی هزینه ها و یكپارچگی 
فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای ســامت نظام اداری 
و مبارزه با فســاد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات 
كشــور، قانون حداكثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی در 
تأمین نیازهای كشــور و تقویت آنهــا در امر صادرات و اصاح 
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه معامات دولتی 
اقدام و بخشــنامه مرتبط بــا نحوه ارجــاع پروژه های فناوری 

اطاعات را اباغ كند كه این امر تاكنون محقق نشده است.

بین سیستم بودجه و سیستم حسابداری، ارتباط تنگاتنگ 
وجــود دارد. آیا سیســتم بودجه نیز برای همســویی با 
تغییرات سیســتم حسابداری از مبنای نقدی به تعهدی، 
و با استقرار سیستم بهای تمام شــده فعالیتها، متحول 
شده اســت؟ آیا هماهنگیهای الزم بین این اجزا صورت 
گرفته است؟ آیا در سازمان شما، تهیه گزارشهای مربوط 
به مقایســه عملکرد با بودجه، پس از اجرای حسابداری 
تعهدی و اصالحــات مربوط به رعایت اســتانداردهای 
حسابداری بخش عمومی، با چالش روبه روست؟ چالشها 
کدامند و برای پاسخگویی به آنها چه راه هایی وجود دارد؟ 

فالحی
متأســفانه ارتباط چندانــی از قبل بین سیســتم بودجه تملك 
داراییهای ســرمایه ای و سیســتم حســابداری تعهدی وجود 
ندارد و تنها به رعایت پرداختها براســاس تقسیم بندی فصول، 
پروژه، و در حد اعتبــارات هر یك از طرحهای موافقتنامه های 
مبادله شــده با ســازمان برنامــه بودجه محدود می شــود. در 
بحث مقایســه بودجه با عملكرد، تنهــا اطاعات كلی بودجه 
مصوب قانــون بودجه )مجلس شــورای اســامی(، اباغیه 
بودجه ســازمان برنامه و بودجه، و در نهایت موافقتنامه نهایی 

مبادله شــده با سازمان در فرم های مربوط وارد می شود و دلیل 
تفاوتها با ذكر جزئیات آن اعام نمی شود. 

در ســالهای اخیر منابعی به صورت كلی )مانند اســناد خزانه 
اســامی، اوراق تسویه، اوراق مشاركت و ...( در تبصره های 
قوانین سنواتی بودجه درج می شــود كه نحوه توزیع این منابع 
هرگــز در بودجه اولیــه منظور نمی گردد، كه ایــن امر مغایرت 
بودجه اولیــه و عملكرد نهایی را افزایــش دهد. به موجب بند 
»ب« مــاده یك قانــون رفع موانع تولید، تمامی دســتگاه های 
اجرایی مكلفند ماهانه حســاب بدهی تعهدات ایجادشده خود 
را بــه مركز مدیریــت بدهیها و داراییهــای وزارت اقتصادی و 
دارایی ارسال كنند كه این گزارش در كنار گزارش مانده تعهدات 
قراردادهــای طرحهای تملك داراییهای ســرمایه ای می تواند 
اســناد معتبری برای تنظیــم بودجه هریك از طرحها باشــد. 
به طــور قطع، بدون اجرای حســابداری تعهــدی امكان ثبت 
بدهیهــا در دفاتر امكان پذیر نبود، لیكن اینكه تا چه اندازه این 
اطاعات برای ســازمان برنامه و بودجه ســودمند بوده است، 

برای اینجانب مشخص نیست.

از زمانی که برای اولین بار بحــث بودجه ریزی برمبنای 
عملکرد مطرح شــد، بیش از ده ســال می گذرد و از آن 
زمان اقدام زیادی برای اســتقرار نظــام بودجه ریزی 

ساختار امور مالی واحدها

متناسب با 

حجم فعالیتها و

 وظایف جدید واگذارشده

تغییر چندانی

 نکرده است
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برمبنای عملکرد صورت گرفته اســت. سازمان شما در 
این راســتا چه مسیری را طی کرده اســت؟ در آخرین 
اجرایی  بودجه، دســتورالعمل  و  برنامه  اقدام، سازمان 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به پیوســت بخشــنامه 
بودجه سال 1396 ابالغ کرده است. آیا این دستورالعمل 
در سازمان شما اجرایی شده است؟ چه چالشهایی وجود 

داشته است؟
در دستورالعمل یادشده، هدفهای اجرای بودجه ریزی 

مبتنی بر عملکرد به شرح زیر برشمرده شده است:
• تغییــر رویکرد از تمرکــز بر ورودیها بــه خروجیها و 

پیامدها،
• برقــراری ارتباط شــفاف میان منابع صرف شــده و 

خروجیها و پیامدها،
• تبدیل اســناد بودجه بــه ابزاری بــرای برنامه ریزی 

اقتصادی و مدیریت عملکرد سازمانی،
• اختصــاص اعتبارات بودجــه ای در ازای ارائه خدمات 

مطلوب تر به جای صرف منابع بیشتر،
• افزایش انگیزه مدیران و کارکنان برای ارائه خدمات با 

هزینه کمتر و کمیت و کیفیت باالتر،
• متناسب سازی اختیارات و مسئولیتهای مدیران،

• استاندارســازی خدمات از طریق شناسایی شیوه های 
برتر ارائه خدمات و ترویج و تعمیم آنها.

هدفهای یادشــده تا چه اندازه محقق شــده است؟ در 
دستیابی به کدامیک از هدفها موفق تر بوده ایم؟ دستیابی 
به کدام هدفها با مشکل روبه رو بوده است؟ چه چالشهایی 
برای دستیابی کامل به هدفهای یادشده در میان است و 

چه پیشنهادهایی برای تحقق کامل آنها دارید؟
فالحی

در بودجــه اعتبارات تملــك داراییهای ســرمایه ای با توجه به 
اینكه اهــداف و خروجی طرحهــا از ابتدا مشــخص بوده اند، 
دســتورالعمل اجرایــی بودجه ریزی مبتنی بر عملكــرد كاربرد 
چندانی نداشــته اســت و در مجموع از لحــاظ عملكرد تفاوت 
چندان محسوســی در تنظیــم و مبادله موافقتنامه های ســال 
1396 با موافقتنامه های طر حها در ســالهای گذشــته مشاهده 
نشــده اســت و هد فهای مورد اشاره در دســتورالعمل اجرایی 

یادشــده بیشــتر تاكنون جنبه شعارگونه داشــته و راهكارهای 
رسیدن به هدفهای یادشــده به درستی مشخص نشده و حتی 
یك نمونه الگوی اجراشده و نتایج حاصل از آن در یك دستگاه 

تاكنون مشاهده نشده است.
خروجــی ایــن دســتورالعمل به طــور كلی تاكنون تقســیم 
هزینه های كلی دســتگاه اجرایــی در برنامه ها و فعالیتهای آن 
دستگاه اســت؛ بدون در نظر گرفتن امكان كاهش هزینه ها و 
پاسخ به این پرسش كه آیا واقعًا همه هزینه هایی كه دستگاه ها 
انجــام می دهند در پیشــبرد هدفهــای آنان ضــروری به نظر 
می رســد یا خیر؟ یا اینكه آیا هزینه های یك واحد اجرایی یك 
دستگاه را می توان در دستگاه های اجرایی دیگر مورد استفاده 
قــرارداد یا خیر؟ برای نمونه، آیا حقــوق و مزایا و پرداختی به 
كاركنان واحد امور مالی ســازمان بهزیســتی كشور را می توان 
مبنایــی برای همین كاركنــان در وزارت نیرو قرار دارد؟ برخی 
از هدفهای تعیین شده فاقد معیارهایی برای اندازه گیری دقیق 
و اثربخش هستند و برخی دیگر از هدفها مانند متناسب سازی 
اختیارات و مسئولیتهای مدیران نیازمند اصاح سایر قوانین و 

مقررات از جمله قوانین و مقررات مالی عمومی است.
به عنــوان فردی كه در طی مدت 17ســال به طور مســتمر در 
امور مالی تملك داراییهای ســرمایه ای در دســتگاه های اجرایی 
مختلف كشــور مانند وزارت راه و ترابری، آموزش و پرورش، آب 
منطقه ای و شركت راه آهن خدمت كرده ام، اساسی ترین مشكات 

پیشنهاد می کنم

مدیران ارشد دولت

مشارکت بیشتری در

تحول نظام مالی و 

حسابداری کشور

داشته باشند
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بودجه ریزی در پروژه های عمرانی كشور را به شرح ذیل می دانم:
1- نبود براورد دقیق احجام، مقادیر، نقشه ها، و براوردهای مالی 
اولیه یك طرح و یا یك پروژه در زمان مطالعات اولیه اجرایی طرح 
به طوری كه در بســیاری از موارد در زمان اجرا تمامی محاسبات 
قبلی انجام شــده دچار تغییرات بسیار می شوند و مغایرت بودجه 

اولیه پیش بینی شده طرح با بودجه نهایی افزایش می یابد.
2- تاش بســیار زیادی از جانب مدیران ارشــد دســتگاه های 
اجرایــی كشــور صــورت می گیرد كه بــدون توجه بــه ظرفیت 
اقتصادی دولت )درامدهای دولت( طرحها و پروژه های جدیدی 
برای دســتگاه های خود تعریف كنند. در بسیاری از موارد، این 
طرحها بدون براوردهای صحیح مالی تعریف می شــود و وقتی 
دستگاه درگیر اجرای آن شد ابعاد هزینه های واقعی آن مشخص 

می شود كه تفاوت بسیاری با براوردهای اولیه دارد.
3- تعداد بســیار باالی طرحهای عمرانی كه بیشــتر با شــرایط 
بندهای یادشــده در ذیــل ردیف اعتبــارات تملــك داراییهای 
ســرمایه ای دولت وجود دارد، باعث تخصیص نیافتن نقدینگی 
به طرحها می شود كه این موضوع بر طوالنی شدن مدت اجرایی 

این طرحها و باالرفتن هزینه های احداث منجر می شود.
4-  نبــود تعریــف درســت از مفهــوم طرحهــای انتفاعــی و 
غیرانتفاعــی در طرحهای تملك داراییهای ســرمایه ای دولت 
به طــوری كه اكثریت طرحهای انتفاعی موجود درعمل ماهیت 
انتفاعی نداشــته و در پایان احــداث آن حتی برای نگهداری و 
بهره بــرداری اینگونه طرحهــا باید به بودجــه عمومی دولت 

متوسل شد.
5- وضعیــت نامعین اقتصادی كشــور در طی ســالهای اخیر، 
پیش بینــی هزینه های نهایی احداث طرحهــای عمرانی را كه 
به طور معمــول دوره اجرایی آنان چند ســاله اســت، درعمل 
غیرممكن می ســازد و بابت اجرای هر یــك از طرحها می باید 
مبالغ بســیار باالیی در قالب تعدیل، ترمیم و مابه التفاوت و در 

چارچوب قراردادهای منعقده پرداخت كرد.

ســازمان شــما برای تغییر نظــام حســابداری که با 
پیچیدگیهای فنی و تخصصی زیادی همراه بوده است، آیا 
نیروی انسانی باتجربه و آموزش دیده در اختیار داشت؟ و 
اگر نداشت چگونه این کاستی را پوشش دادید؟ آیا هنوز 

در این زمینه با کمبود روبه رو هســتید؟ و اگر هستید چه 
برنامه ای برای آن دارید؟

فالحی
با توجه به صحبتهایی كه با دیگر همكاران ذیحســاب در سایر 
دستگاه های اجرایی داشته ام، در بیشتر دستگاه ها برای شروع 
این تغییر نیروی آموزش دیده و متخصص وجود نداشــته است 
و به مرور با برگزاری دوره های آموزشــی، همكاران مجموعه 
ذیحسابی در مرحله اول به طور مقدماتی با استانداردها و سپس 
با دستورالعمل های اباغی در سیستم حسابداری تعهدی آشنا 
شده اند و در مرحله عملیاتی شدن و استفاده از دستورالعمل ها با 
استفاده از تجربه ها و راهنماییهای واحدهای ذیربط در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به ویژه همكاران اداره كل هماهنگی و 
تلفیق حسابها و روشهای حسابداری، سطح آشنایی همكاران 
مجموعه ذیحســابی درباره تحوالت نظام مالی افزایش یافته 
اســت. لیكن هنوز نیاز آموزشــهای بیشــتر به ویژه در ســطح 
استانداردها احساس می شــود كه با برنامه ریزیهای انجام شده 
امیدوارم در آینده سطح آشــنایی همكاران با نظام حسابداری 
افزایش چشــمگیری پیدا كنــد. در این خصــوص، ضروری 
به نظر می رســد كه نظام آموزش عالی كشــور باید برای ایجاد 
زیررشــته ایی در نظام آموزش حسابداری برای بخش عمومی 
اقدام اساســی كند، زیرا در حال حاضر بــار آموزش همكاران 
جدید كه به واحدهای مالی دســتگاه های دولتی وارد می شوند 

به عهده همان واحدهای مالی است.

گفته شده است که گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری 
تعهدی و با رعایت اســتانداردهای حســابداری بخش 
عمومی، ابــزار مهمی برای تأمیــن نیازهای اطالعاتی 
ذینفعان است و مبنای درستی برای تصمیم گیری فراهم 
می آورد و نقطه آغاز تحول در نظام مالی و محاســباتی 
کشور محســوب می شــود. تا چه اندازه به این مقاصد 

دست یافته ایم؟ با چه چالشهایی روبه رو هستیم؟
فالحی

نظام مالی گذشــته مبتنی بر ثبت رویدادهای نقدی را نمی توان 
حتی یك نظام حسابداری معرفی كرد و بیشتر یك حساب ساده 
برای نگهداری پرداختهای دستگاه های دولت در طی یك سال 
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براســاس موافقتنامه ها و با رعایت قوانین و مقررات مالی بوده 
است و بیشترین تمركز واحدهای ذیحسابی را باید بر نظارت بر 

پرداختها و رعایت قوانین و مقررات مالی دانست. 
نظام حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی، در صورت 
اجرا به صورت كامل، می تواند ارزش واقعی و به روز داراییهای 
دولــت، میزان دقیــق بدهیها، درامدهای محقق شــده )حتی 
وصول نشده( و همچنین مبلغ واقعی هزینه ها را به تفكیك هر 
دوره مالی به ذینفعان نشان دهد كه این امر به استفاده بهینه از 
داراییها و همچنین برنامه ریزی دقیق برای بازپرداخت بدهیها 

را برای برنامه ریزان كان در سطح دولت فراهم می آورد. 
به طــور قطع، در این مســیر هنوز در ابتدای راه هســتیم و 
به نظر می رســد تا زمانی كه ذهنیت كلی نسبت به این موضوع 
اساسی تغییر كند راه طوالنی در پیش داریم. به نظر اینجانب، 
شناسایی داراییهای دستگاه های اجرایی دولت و ارزش گذاری 
آنان و ثبت در دفاتر و صورتهــای مالی بزرگترین چالش حال 
حاضر اجرای حســابداری تعهدی اســت. شناســایی بدهیها 
بــا توجه به اینكه به طور معمول اســناد و مــدارك بدهیها نزد 

ذیحسابیها موجود است، كاری چندان مشكل نبوده است. 
الزم به توضیح اســت در طی چند ســالی كه از اجرای این 
تغییر گذشته، متناسب با حجم فعالیتها و وظایف جدیدی كه به 
واحدهای امور مالی دســتگاه های اجرایی واگذار شده، ساختار 
آنان دچار تغییر چندانی نشــده است و واحدهای امور مالی در 
بســیاری از موارد از جمله نیروی انسانی متخصص، و آموزش 
در این زمینه، با كمبود مواجه هستند. حجم تغییرات در سطح 
ذیحسابی طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای شركت راه آهن 
بســیار باال بوده است، اما این موضوع باید مدنظر قرار گیرد كه 
شركت راه آهن ساختار شركتی داشته و از ابتدا ارزش داراییهای 
در دست بهره برداری به  طور تقریبی در دفاتر امور مالی جاری 

راه آهن ثبت و نگهداری می شده است. 
زمانی می توانیم اظهار نظر دقیق تری نســبت به رسیدن به 
هدفهای اولیه مورد انتظار از تغییر در نظام حســابداری داشته 
باشــیم كه دســتگاه های اجرایی مانند ادار ه هــای كل آموزش 
و پرورش اســتانها، دادگســتری اســتانها، نیــروی انتظامی، 
اداره های كل راه و شهرسازی استانها كه داراییهای ثابت بسیار 
زیادی در نقاط مختلف شــهرها و روســتاها دارند، اطاعات 

مالی این داراییها را به طور كامل ثبت و ارزش خالص دقیقی در 
صورتهای مالی خود ارائه كرده باشند. 

چه پیشــنهادهایی برای پیشــرفت بهتر برنامه اصالح 
نظام حسابداری بخش دولتی دارید؟ 

فالحی
مهمتریــن پیشــنهادهای اینجانب برای ارتقــا و اصاح نظام 

حسابداری بخش عمومی به شرح ذیل است:
1- تعیین یك متولی ثابت برای اجرای این نظام؛ در حال حاضر 
در پاســخ به برخی مسائلی كه در مســیر كار روبه رو می شویم 
مشــخص نیســت كه به كدام مرجع )وزارت امــور اقتصادی، 
سازمان حسابرســی و یا دیوان محاسبات( باید مراجعه كنیم و 
در برخی موارد حتی استعام اخذشده از وزارت امور اقتصادی 

و دارایی مورد پذیرش دیگر مراجع نظارتی نیست؛ 
2- مسئولیت پذیری مدیران ارشد دســتگاه های اجرایی برای 
موفقیت نظام حســابداری جدید؛ به موجب استاندارد شماره 1 
حسابداری بخش عمومی با رویكرد تعهدی،  مسئولیت تهیه و 
ارائه صورتهای مالی به طور مشترك بین باالترین مقام اجرایی 
دســتگاه های اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان و مقام مالی 
قانونی )در بسیاری دستگاه های ذیحساب( است كه متأسفانه 
در عمل این مســئولیت تنها به عهده مقام مالی واگذار شــده 
اســت و دیگر مقامها در ایــن خصوص مســئولیتی به گردن 

نمی گیرند و پاسخگو نمی باشد؛
3- اصــاح ســاختار اداری واحدهــای مالــی و ذیحســابی 

دستگاه های اجرایی متناسب با نیازهای نظام مالی جدید؛
4- آموزش نظام مالی جدید در دانشگاه ها و واحدهای آموزشی 

عالی در سطح كشور؛ و
5- اصاح قوانین و مقررات مالی كشــور منطبــق با نیازهای 

اجرایی نظام مالی جدید.

سپاسگزاریم که با حوصله و دقت به همه پرسشهای ما 
پاسخ دادید. دیدگاه شما در این گفتگو، به خواننده، این 
امید را می دهد که منتظر دستاوردهای ارزشمند حاصل از 
تالش عظیم برای استقرار نظام جدید حسابداری بخش 

دولتی باشد. 


