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از این که دعوت مجله حسابرس را می پذیرید و با صمیمیت و حوصله به پرسشهای گوناگون ما پاسخ می دهید 
سپاسگزاریم. کوششهای پیگیر خزانه داری کل کشور برای توسعه نظام مالی دولت در یکی دو دهه اخیر چشمگیر، 

گسترده و ستودنی بوده است. برای آشنایی خوانندگان با کارهای انجام شده، کمی توضیح بدهید.

دکتر اکرمی
در گذشــته با توجه به ســاده تربودن مبنای نقدی و سهولت اســتفاده از آن برای گزارشــگری مالی بخش عمومی از این مبنا 
اســتفاده می شــد. نارساییهای مبنای نقدی در ارائه اطالعات مورد نیاز باعث شد تا در دهه های پایانی قرن بیستم بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی برنامه ریزی کنند. 
در کشــور ما هم اصالحات حســابداری بخش عمومی طی ســنوات اخیر را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول، 
اصالحــات صورت گرفته در اوایل دهه هشــتاد به منظور هماهنگی با نظــام آمارهای مالی دولت (GFS) بود، و بخش دوم 
اصالحات در ســال 1388 با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حســابداری بخش عمومی )با مشارکت سازمان حسابرسی، 

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، و دیوان محاسبات کشور( آغاز شد. 
در ســال 1392 با ابالغ سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی )به عنوان یکی از مهمترین اســناد باالدســتی کشور( اهمیت 

[[ تقویت نظام مالی کشور

گفتگو با دکتر سیدرحمت اله اکرمی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و

                   خزانه دار کل کشور
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ایجاد تحول در حسابداری بخش عمومی روشن تر شد چرا که 
اجرای حسابداری تعهدی فراهم کننده برخی از بسترهای الزم 
برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. 
در بخش عمومی  به کارگیری حســابداری تعهدی  درحقیقت، 
می تواند از طریق تقویت نظام مالی کشــور )بند نهم ابالغیه 
سیاســتهای کلی اقتصــاد مقاومتی( زمینه هــای الزم برای 
ارتقای بهره وری، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشــور 
و شفاف ســازی اقتصادی )موضوع بندهای سوم، شانزدهم و 
نوزدهم ابالغیه سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی( را فراهم 
سازد و با توجه به عزم جدی دولت برای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتــی، زمینه الزم برای دســتیابی به این اهداف را ایجاد 

کند. 
به عالوه، باتوجه به این که حســابداری حلقه میانی زنجیره 
نظام مالی محسوب می شود و ستانده آن مورد استفاده دو رکن 
دیگر این نظام )بودجه و حسابرسی( قرار می گیرد، تغییر مبنای 
حســابداری بخش عمومی به عنوان نقطه آغاز حرکت در مسیر 

تقویت نظام مالی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت. 
با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تالشها برای اجرای 
حسابداری تعهدی در بخش عمومی افزایش یافت به طوری که 
در بنــد 1 ماده 26 قانــون الحاق برخی مواد بــه قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولــت 2، مقدمات قانونی الزم برای 

تغییر مبنای حسابداری بخش عمومی فراهم شد. 
در کنــار تدویــن مفاهیــم نظــری گزارشــگری مالــی و 
استانداردهای حســابداری بخش عمومی توسط کمیته تدوین 
اســتانداردهای حســابداری دولتی، مجموعه ای از پروژه های 
تحقیقاتــی انجام و نظام حســابداری بخش عمومی با رویکرد 

تعهدی توسط خزانه داری کل کشور تدوین شد. 
به تبــع آن آموزشــهای اولیــه دســتگاه های اجرایی برای 
به کارگیری نظام جدید حســابداری بخش عمومی در دســتور 
کار خزانه داری کل کشــور قرار گرفت و اســتقرار نظام مزبور در 
دستگاه های اجرایی از ابتدای سال 1394 شروع شد. با عنایت 
به اهمیــت انجام اصالحــات در حســابداری بخش عمومی، 
خزانــه داری کل کشــور تمــام توان خــود را بــرای راهبری و 
پشــتیبانی اجرای کامل این اصالحات به کار گرفته تا واحدهای 
گزارشگر بخش عمومی بتوانند عالوه بر تهیه فرمهای عملکرد 

بودجــه ای، صورتهــای مالــی الزامــی طبق اســتانداردهای 
حسابداری بخش عمومی را نیز تهیه کنند. 

مهمترین اقدام انجام شــده پس از شروع اجرای اصالحات 
در حســابداری بخش عمومی برای پشتیبانی از آن به شرح زیر 

است:
الف( تشکیل کمیته تخصصی حسابداری تعهدی در استانها،

ب( تشکیل کارگروه اجرای حسابداری تعهدی،
اجــرای  اجرایــی کوتاه مــدت  برنامــه  ابــالغ  ج( تدویــن و 

حسابداری تعهدی،
د( اعزام هیئت حسابرسی به دستگاه های اجرایی و اعالم نقاط 

ضعف سیستم حسابداری،
هـــ( تدوین آیین نامه تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2،
و( تدوین و ابالغ شیوه نامه شناسایی داراییها،
ز( تدوین و ابالغ شیوه نامه شناسایی بدهیها،

ح( ایجاد بســتر الزم به منظور دریافت و پردازش تراز عملیات 
و تهیه صورتهای مالی در ســامانه نظارت آنی معاونت نظارت 

مالی و خزانه داری کل کشور )سناما(،
]ط( تهیه و ابالغ نقشــه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در 

[
الزمه تقویت نظام مالی کشور 

تحول در

 حسابداری بخش عمومی و 

توسعه دانش

 شاغالن حرفه

است
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بخش عمومی،
ی( به روزرسانی ساالنه نظام حسابداری بخش عمومی با توجه 
به قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

جدید،
ک( پاسخ به استعالم دستگاه های اجرایی در خصوص مسائل 

و ابهامات ناشی از اجرای حسابداری تعهدی،
ل( تهیه آیین نامه اجرایی بندهــای »الف«، »ب« و »پ« ماده 
8 قانون برنامه پنج ساله ششم توســعه اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،
م( تهیه دســتورالعمل حسابرســی صورتهای مالی واحدهای 
گزارشــگر بخش عمومــی موضوع تبصره 2 مــاده 4 آیین نامه 
اجرایــی بندهای »الــف«، »ب« و »پ« مــاده 8 قانون برنامه 

پنج ساله ششم توسعه. 

برای  دارد.  نظامی  هر  توسعه  در  مهمی  نقش  آموزش 
انجام  کارهایی  چه  بخش عمومی  حسابداری  آموزش 
شده است؟ آموزش دانشگاهی چه سهمی در تحوالت 

حسابداری بخش عمومی کشور دارد؟

دکتر اکرمی
از آنجــا که نیروی انســانی متخصــص و توانمنــد یکی از 
مهمتریــن ارکان بــرای پیشــبرد اصالحات در حســابداری 
بخش عمومــی به شــمار می رود، لــذا آموزش حســابداری 
بخش عمومی اهمیــت ویژه ای دارد. مطــرح بودن مخارج 
آموزش کارکنــان فعلی واحدها به عنوان یکــی از مهمترین 
مخارج اجرای این اصالحات در کشورهای پیشرو در اجرای 
اصالحــات حســابداری بخش عمومی، گواهی بــر اهمیت 
این موضوع اســت. خزانه داری کل کشــور نیز با علم به این 
موضوع، در ابتدای شــروع پیاده ســازی حسابداری تعهدی، 
آموزش اولیه نیروی انســانی دســتگاه های اجرایی را برای 
به کارگیری نظــام جدید حســابداری بخش عمومی به عهده 
گرفت و در آموزشــهای بعدی از طریق امضای تفاهم نامه با 

مراکز آموزشی مشارکت داشته است. 
طبیعتًا ارتقای کیفیت حسابداری بخش عمومی در آینده و 
تامین نیروی انسانی متخصص در بلندمدت نیازمند تحول در 
آموزش دانشگاهی حســابداری بخش عمومی است. بر این 

اساس، خزانه داری کل کشور در اصالح سرفصلهای آموزشی 
حســابداری دولتی در دانشگاه ها متناســب با تغییرات نظام 
مالی و محاسباتی کشور مشــارکت داشته تا از متناسب بودن 
محتوای آموزشــی دانشگاه ها با اســتانداردهای حسابداری 
بخش عمومی و نظــام حســابداری بخش عمومی اطمینان 
حاصل کند. این اصالحات در مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشــد انجام شده است. بدیهی اســت، توسعه کّمی و کیفی 
آموزش دانشگاهی حســابداری بخش عمومی الزمه ارتقای 
کیفیت حســابداران بخش عمومی در آینده اســت و می تواند 
تضمین کننده منابع انسانی متخصص و توانمند برای اجرای 
کامل اصالحات در حســابداری بخش عمومی و توســعه آن 

به شمار رود. 

و  دانش  به  بخش عمومی  در  شاغل  حسابداران  آیا 
مهارتهایی فراتر از حسابداران شاغل در بخش خصوصی 
مثل  هم  بخش عمومی  حسابداران  آیا  دارند؟  نیاز 
خود  خاص  حرفه ای  تشکل  از  حسابداران  انواع  سایر 

برخوردارند؟

دکتر اکرمی
حســابداران شــاغل در بخش عمومــی عالوه بر تســلط بر 
استانداردهای حســابداری بخش عمومی و نظام حسابداری 
بخش عمومی که جزو ویژگی مشــترک حسابداران محسوب 
می شــود، باید بر قوانین مالی و محاســباتی اشــراف داشته 
باشــند. در حقیقــت تفــاوت اســتانداردهای حســابداری 
بخش عمومــی و انتفاعی و همچنین قوانین و مقررات حاکم 
بــر بخش خصوصــی و عمومــی موجب تفــاوت ویژگیهای 
حســابداران شــاغل در این دو بخش می شــود. بنابراین، با 
توجــه به تنوع قوانین و مقررات در بخش عمومی نســبت به 
بخش خصوصی، می توان به اهمیت اشراف حسابداران فعال 
در بخش عمومی نســبت به قوانین و مقررات پی برد. برای 
نمونــه، در بخش عمومــی با توجه به اهمیــت قانون بودجه 
ســاالنه کل کشــور و به منظور اعمال کنترلهای الزم بر آن، 
در رویدادهای مربوط به منابعی که از محل بودجه کل کشور 
تامین می شــود، عالوه بر ثبتهای مالی در صورت لزوم باید 

ثبتهای بودجه ای نیز اعمال شود. 



13
99

ن 
آبا

 و 
هر

1 م
09

ره 
ما

ش
4

بــا توجه بــه این که نظــارت بر امــور مالی و محاســباتی و 
نگاهداری و تنظیم حســابها طبق قانــون و ضوابط و مقررات 
مربوط و صحت و ســالمت آنهــا، و همچنین نظارت بر حفظ 
اسناد و دفاتر مالی از وظایف ذیحسابان به شمار می رود، مسائل 
مربوط به این موضوعها قابل طرح در انجمنهای مربوط بوده و 
بر این اساس می توان  موضوع این انجمنها  را به نوعی مرتبط 
با حســابداران شاغل در بخش عمومی دانست. با وجود این، با 
عنایت به این که وظایف ذیحســابان فراتر از حسابداری است، 
این انجمنها را نمی توان به عنوان یک تشــکل حرفه ای درنظر 
گرفت که موضوع آن صرفًا حســابداری بخش عمومی باشد و 
به نظر اینجانب نیاز به وجود یک انجمن حرفه ای در این ارتباط 

احساس می شود. 

توسعه حسابداری بخش عمومی از نظر نیروی انسانی با 
چه فرصتها و تهدیدهایی روبه رو است؟ 

دکتر اکرمی
همان گونه که اشــاره شد نیروی انســانی متخصص و توانمند 
یکی از مهمتریــن عوامل موفقیت در اصالحات حســابداری 
بخش عمومی به شمار می رود. خوشبختانه در کشور ما نیروی 
متخصص حســابداری در مقایسه با گذشته ازنظر کّمی و کیفی 
بهبود یافته است که می توانند به عنوان نیروهای جدید، جذب 
دستگاه های اجرایی شوند که با کمبود نیروی انسانی متخصص 

مالی مواجه هستند. 
با توجه به اهمیت قوانین مالی و محاســباتی در حسابداری 
بخش عمومی و اشــراف ذیحسابان با سابقه به قوانین مزبور و 
چالشــهای عملی آنها، همکاری نیروهای جدید با ذیحسابان 
باتجربه می توانــد فرصت خوبی برای ارتقــای کیفیت نیروی 

انسانی شاغل در بخش عمومی باشد. 
محدودیتهای موجود در جذب نیروهای جدید در بخش عمومی 

یکی از تهدیدهایی است که در این زمینه وجود دارد.

دستگاه های اجرایی برای جذب و حفظ حسابداران چه 
سیاستی باید پیش بگیرند؟

دکتر اکرمی
ارزیابــی مولفه هــای دانــش  فنی )تســلط بر اســتانداردهای 

حســابداری بخش عمومی، نظام حسابداری بخش عمومی، و 
قوانیــن مالی محاســباتی و ...(، مهارتهای حرفه ای و اصول 
و ارزشــهای اخالقی برای جذب افراد نیروی انســانی اهمیت 
به ســزایی دارد و ضرورت دارد دستگاه های اجرایی برای احراز 
صالحیت، مولفه های یادشــده را برای جذب و توسعه نیروی 
انسانی حســابدار مدنظر قرار دهند. قدردانی )مادی و معنوی( 
از کارکنان توانمند، فراهم ساختن امکانات و شرایط الزم برای 
بروز تواناییها و شایستگیهای کارکنان ازجمله راه کارهایی است 
که می تواند در حفظ و توســعه نیروی انسانی حسابداری موثر 

واقع شود. 

و  انگیزه  و  خود  جذابیت  بردن  باال  برای  بخش عمومی 
روحیه حسابداران چه سیاستهایی را باید دنبال کند؟

دکتر اکرمی
ارزش قائل شــدن مقامات دســتگا ه های اجرایــی برای اقدام 
انجام شــده در راستای اصالحات حســابداری بخش عمومی، 
افزایش وزن حســابداری به عنوان یکی از مشــاغل تخصصی 
در بخش عمومی، اعتماد به اطالعات ارائه شــده در گزارشهای 
مالی و استفاده عملی از آنها در تصمیم گیریها می تواند منجر به 
]ایجاد احساس رضایت و ارزشــمندبودن در حسابداران شده و 

[
نیاز به وجود

یک انجمن حرفه ای 

برای حسابداران بخش عمومی

احساس می شود
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عاملی مهمی در حفظ آنها باشد.

در  فعالیت  برای  حسابداران  حرفه ای  صالحیت 
بخش عمومی را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر اکرمی
برگزاری آزمون برای ســنجش و ارزیابــی مولفه دانش فنی، 
اجتناب ناپذیر است. هرچند، به منظور سنجش سایر مولفه های 
صالحیت حرفه ای حســابداران شــامل: مهارتهای حرفه ای 
و اصول و ارزشــهای اخالقی کارکنان بایســتی از ابزار دیگری 
ازجملــه مصاحبه، بررســی ســوابق و همچنیــن تکنیکهای 
شــناخت رفتاری اســتفاده کرد. به عالوه، با توجه به تغییرات 
صورت گرفته در حسابداری بخش عمومی، سواالت آزمون نیز 
باید متناسب با تغییرات انجام شده باشد. از این رو، خزانه داری 
کل کشــور از طریق سازمان اداری و اســتخدامی کشور برای 
گنجاندن نظام حسابداری بخش عمومی به عنوان یکی از مواد 

آزمون اقدام الزم را انجام داده است. 

آیا حسابداران بخش عمومی نیز به آموزش مستمر نیاز 
دارند؟ 

دکتر اکرمی
برخورداری از آموزش مســتمر برای حسابداران بخش عمومی 
به ویــژه در طــول دوره اجــرای اصالحات اهمیــت ویژه ای 
دارد و می توانــد در به روزنمودن دانش و مهارت حســابداران 
بخش عمومی نقش مهمی داشته باشــد. مسائل و مشکالت 
فنی مربوط به اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
و تهیــه صورتهای مالــی و چگونگی رفع چالشــها و ابهامات 

می تواند در برنامه های آموزشــی مطرح و توانایی حسابداران 
بخش عمومی را به نحو مناسبی ارتقا دهد. 

در  آینده  دهه  دو  یکی  در  را  بیشتری  تحوالت  چه 
باشیم؟  داشته  انتظار  باید  بخش عمومی  حسابداری 
حسابداران بخش عمومی در آینده به چه مهارتهایی نیاز 

دارند؟

دکتر اکرمی
بــا توجه به ســرعت تحــوالت در حــوزه فنــاوری اطالعات 
بهره گیــری حداکثــری بخش عمومــی از این امــکان به نحو 
مطلوب اجتناب ناپذیر اســت. ضرورت دارد که بخش عمده ای 
از فرایندهــای عملیات حســابداری با اســتقرار سیســتمها و 
به کارگیری ابــزار فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شــود و 
حســابداران به ویژه ذیحســابان و مدیران مالی دســتگاه های 
اجرایی تمرکز خود را به تحلیل داده های مالی معطوف کنند. لذا 
شایسته است ظرفیت الزم برای انجام تحلیل معنادار اطالعات 
مالی و تبدیل آنها به گزارشــهای مفیــد برای تصمیم گیریهای 
مدیران فراهم شود. حسابداران بخش عمومی باید درخصوص 
چگونگــی تهیــه گزارشــهای مفیــد بــرای تصمیم گیریهای 
مدیریــت، آموزش الزم را ببیننــد و تواناییهای خود را در این 

زمینه ارتقا دهند.

در خزانه داری کل کشور ارزیابی مهارتها و شایستگیهای 
حسابداران به چه نحوی انجام می شود؟

دکتر اکرمی
اخیراً خزانه داری کل کشــور برای جــذب و ارتقای افراد واجد 

[[ برای آشنایی با تاریخچه و کارکردهای خزانه داری ایران

 کتاب »خزانه داری ایران« را در دو جلد مطالعه کنید
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صالحیت نســبت به تهیه دستورالعمل مســیر ارتقای شــغلی 
کارکنان اقدام کرده است که براساس آن شایستگیهای کارکنان 
خود را در ســه محور دانش فنی، مهارتهای حرفه ای، اصول و 

ارزشهای اخالقی ارزیابی می کند. 
در این راستا دو کمیته مشــورتی برای مدیریت بهینه منابع 
انســانی به موجب دســتورالعمل تشکیل شده اســت. این دو 
کمیته وظیفه شناســایی و تهیه بانک اطالعاتی مدیران آینده 
خزانه داری  کل کشور را برعهده دارند. کمیته ارزیابی صالحیت 
حرفه ای در حوزه ذیحســابی، به منظــور ارزیابی کارکنان واجد 
شــرایط برای تصدی پســتهای سازمانی ذیحســاب و معاون 
ذیحساب دســتگاه های اجرایی و کمیته راهبری منابع انسانی 
بــرای ارائه نظر مشــورتی در حوزه مدیریت منابع انســانی در 
سایر دفاتر زیرمجموعه خزانه داری کل کشور عهده دار وظایف 

مندرج در دستورالعمل هستند. 
با اجرای دســتورالعمل یادشــده، اهداف جانشین پروری و 
شناســایی اســتعدادها و کانونهای ارزیابی شایســتگی شغلی 
کارکنــان تحقق می یابد. به عنوان نمونه، آشــنایی با قوانین و 
مقررات مالی و محاســباتی و فناوری اطالعات در حوزه دانش 
فنی، مهارتهــای ارتباطــی و توانمندیهای ذهنــی، در حوزه 
مهارتهای حرفه ای، قضاوت حرفه ای، رعایت اصول اخالقی 
و تعهد به منافع عمومی در حوزه اصول و ارزشــهای اخالقی، 
هرکدام با شــاخصها و روشهای مربوط ســنجیده شده و نتایج 
حاصله مبنای تصمیم گیری مدیران در ارتقای شــغلی کارکنان 

قرار خواهد گرفت. 
 

توسعه شایستگیهای حرفه ای شاغلین حرفه حسابداری 
چه اثری در سطح جامعه و بر کیفیت ارائه  خدمات  دولت 

می تواند داشته باشد؟ 

دکتر اکرمی
با توجه به اهمیت ایفای نقش پاســخگویی  دولتها بسیار مهم 
است که حســابداران شاغل در دولت و دســتگاه های اجرایی 
کشــور و همچنین نهادهــای عمومی غیردولتــی از اهمیت و 
رســالت واالی خود آگاهی داشته باشند و بتوانند نقش موثری 
در به کارگیــری دانــش خود در تحقق اهداف مندرج در اســناد 
باالدستی ازجمله قانون برنامه پنج ساله توسعه، و قانون بودجه 

ایفا کنند. 
به عنوان نمونه پیاده ســازی کامل نظام حسابداری تعهدی، 
تهیه صورتهای مالی دولت مطابق اســتانداردهای حسابداری 
بخش عمومی و دســتیابی بــه اطالعات مربوط بــه داراییها و 
بدهیهــای دولت، گزارشــگری مالی پیشــرفته و متناســب با 
نیازهای اطالعاتی دســتگاه های اجرایی کشــور، موضوعاتی 
چون بودجه ریزی برمبنای عملکرد و کنترلهای مربوط به آن، 
صرفًا با به کارگیری دانش حســابداران حرفه ای شــاغل در این 
بخشــها در سطوح مختلف از تصمیم ســاز تا اجرا، امکان پذیر 

است. 
در این راســتا خزانه داری کل کشور نیز اقدام و دستاوردهای 
مهمــی ازجمله تدویــن برنامه های راهبــردی خزانه داری کل 
کشــور، تحول درحســابداری بخش عمومی بــا تغییر مبنای 
حســابداری به تعهدی، طراحی و اجرای پروژه شفاف سازی و 
هوشمندسازی عملیاتی مالی دولت )خزانه داری الکترونیکی(، 
پــروژه مدیریت بدهیها و داراییهای دولــت و ... را طراحی و 

عملیاتی ساخته است.
 در این بــاره عالقه مندان می توانند مشــروح اقدام معاونت 
خزانه داری و دستاوردها، همچنین تاریخچه خزانه داری ایران 
از بدو تشــکیل )در ســال 1290ه.ش( را کــه در قالب دو جلد 
کتاب با عنوان »خزانه داری ایران« تالیف شــده است، مطالعه 

کنند. 
جلــد اول این کتاب با عنــوان »خزانه داری ایــران، دیروز، 
امروز، فــردا« که بــرای اولین بار به تاریخچــه خزانه داری در 
ایران پرداخته اســت و جلد دوم با عنوان »خزانه داری ایران، با 
نگاهی اجمالی به یک دهه عملکرد خزانه داری کل کشور « که 
در راســتای مدیریت دانش و مستندسازی فرایندها، راهبردها 
و اقدام خزانه داری کل کشــور طی یک دهه تهیه شــده است، 
به بخشی از ســیر تحوالت نظام مدیریت مالی بخش عمومی 

پرداخته است.
 

از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.


