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میزگرد
چالشهایپذیرشوبهکارگیری

استانداردهایحسابداریبخشعمومیوانتقالازمبناینقدیبهتعهدی
پذیرش و به کارگیری حســابداری تعهدی اغلب بخشــی از اقدامهای مربوط به اصالح مدیریت بخش عمومی و به منظور تسهیل این اقدامها است. 
انگیزه اصالح سیستم حسابداری بخش عمومی، ارتقای فرهنگ پاسخگویی، و نوسازی مدیریت بخش عمومی است. مهمترین هدفهای پذیرش 

و به کارگیری حسابداری تعهدی عبارتند از:
• شفافیت و پاسخگویی، و ارتقای تصمیم گیری آگاهانه،

• مدیریت منابع راهبردی، و کمک به دولت در برگرداندن راهبرد به اقدام،
• بهبود مدیریت هزینه ها و آگاهی از آنها،

• سازگاری بین بودجه ساالنه و صورتهای مالی ساالنه.
هزینه و زمان اصالح سیستم حسابداری بخش عمومی بستگی به عوامل متعددی دارد. تجربه کشورها نشان می دهد که هزینه اصالحات و زمان 
آن، برحســب مقیاس استفاده از ســامانه های فناوری اطالعات و خدمات مشاوره ای مورد نیاز، ممکن است بسیار متفاوت باشد. تجربه کشورها در 

استقرار حسابداری تعهدی، چالشهای مهمی را آشکار ساخته است که عبارتند از:
• تشخیص و ارزشگذاری داراییها و بدهیها در مرحله مقدماتی اصالحات،

• شناسایی و گزارشگری تعهدهای بازنشستگی کارکنان لشکری و کشوری، 
• به کارگیری سامانه های جدید فناوری اطالعات، به ویژه همزمان با تغییر چارچوب گزارشگری مالی، 

• عملی ساختن تغییرهای مورد نیاز در مقررات قانونی و گفتگو با رهبران سیاسی، 
• مدیریت مؤثر و قوی پروژه گذار از سیستم نقدی به تعهدی، و

• مدیریت منابع انسانی و ظرفیت سازی و برنامه های مؤثر آموزشی.
هدفگذاری برای پروژه اصالح سیستم حسابداری بخش عمومی اهمیت زیادی دارد و به کوششها و مشارکت مسئوالن، معنی و جهت می دهد و 
آنها را همســو می سازد. در واقع، باید اطمینان به دست آید که منابعی که به کار خواهد رفت، به دستاوردهای ارزشمندی منتج خواهد شد. هدفهایی 

که برای اصالح سیستم حسابداری می توان برشمرد، عبارتند از: 
• ارتقای پاسخگویی،

• افزایش شفافیت در برابر همگان در سطح وسیع،
• ایجاد ارقام معنی دار و تحلیل مالی برای دولت، مجلس و مردم،

• افزایش آگاهی سیاسی و همگانی درباره وضعیت امور مالی عمومی،
• اطالعات بهتر درباره بهای تمام شده کامل عملیات بخش عمومی،

• تصمیمهای آگاهانه تر در مورد مدیریت دارایی و بدهی، و
• کارایی فرایندهای تجاری بخش اداری دولت.

میزگرد این شماره مجله حسابرس به موضوع »چالشهای پذیرش و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و انتقال از مبنای 
نقدی به تعهدی« اختصاص یافت و از صاحبنظران این حوزه دعوت شد تا خوانندگان را با پیچیدگیهای دوره گذار از مبنای نقدی به مبنای تعهدی 

و آثار و نتایج آن، آشنا سازند. صاحبنظران شرکت کننده در این میزگرد، به پرسشهای زیر پاسخ دادند:
1- هدفهای اصلی استانداردهای حسابداری بخش عمومی چیست؟ تعاریف داراییها، بدهیها، درامد، و هزینه، در مبنای تعهدی، تا چه حد در بخش 

عمومی قابلیت شناسایی، انداره گیری، و اجرا دارند؟
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2- اســتفاده از مبنای تعهدی، اطالعات ســودمند برای ارزیابی 
عملکرد دولت از سوی مردم فراهم می آورد. این مهم تا چه حد 

در ایران اهمیت دارد و مردم تا چه حد به آن توجه دارند؟
3- آیا اقتصاد دولتی و تصدی گری گسترده دولت، چالشی جدی 
برای به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی است؟
4- طبــق ماده 1 آیین نامه اجرایــی مربوط به نحوه و زمان بندی 
اجرای کامل حســابداری تعهدی، وزارتخانه ها، مؤسســه های 
دولتــی، و نهادهــای عمومــی غیردولتــی مکلف شــده اند که 
صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش 
عمومــی تهیه کنند. موفقیتها و کاســتیهای اجرای این ماده، در 

بخشهای مکلف به اجرا، چگونه بوده است؟
5- طبق ماده 5 آیین نامه یادشده، مقرر شده بود زمینه الزم برای 
استقرار نظام حســابداری بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی 
فراهم شــود. آیا نظام حسابداری بهای تمام شده در دستگاه های 
اجرایی مستقر شده است؟ چه نتیجه ای از آن به دست آمده است؟

6- وضعیت تهیه، تصویب و به کارگیری استانداردهای حسابداری 
بخش عمومی چگونه اســت؟ چه پروژه هایی در دســت است؟ 
آیا طرحی برای انتقال به اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی وجود دارد؟ آیا برنامه ای برای استفاده از خدمات 
حسابرســان عضو جامعه حســابداران رســمی برای حسابرسی 

صورتهای مالی واحدهای بخش عمومی وجود دارد؟
 دکتر نظری

پذیرفتیــد  را  نشــریه حســابرس  دعــوت  اینکــه  از 
سپاسگزاریم. امیدواریم بحث امروز که درباره به کارگیری 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی است، رهنمودی 

برای به کارگیری بهتر این استانداردها ارائه کند. 
بحث را با این پرســش آغاز کنیم کــه هدفهای اصلی 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی چیست؟ تعاریف 
دارایی، بدهــی و هزینه در مبنای تعهــدی تا چه حد در 
بخش عمومی قابلیت شناسایی، اندازه گیری و اجرا دارد؟ 

سیدحسین حسینی عراقی
حسابدار رسمی

دکتر حلیمه رحمانی
مدیر واحد تدوین استانداردهای 

سازمان حسابرسی

 دکتر مسعود ابوالحالج
رئیس مرکز بودجه و پاالیش عملکرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یداهللهلل حبیبی
کارشناس مسائل مالی و محاسباتی

محمد شریعتی
حسابدار رسمی و 

شریک مؤسسه حسابرسی نوین نگرمانا

دکتر علی فعال قیومی 
مدیرکل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای 

حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر رضا نظری
عضو شورای مدیریت مجله حسابرس
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شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
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 دکتر ابوالحالج 
اینکه استانداردها در ســاختار دولتی اساسًا چقدر قابل اجراست، 
مشکل استاندارد نیست؛ استاندارد مبانی و شکل ارائه را مشخص 
می کند، اما این اراده کارگزاران دولتی اســت بــه اینکه داراییها و 
بدهیهــا را شناســایی کننــد. از طرف دیگــر، تنــوع فعالیتها در 
حوزه هــای مختلف دولت، برای نمونه در حوزه ســالمت، حوزه 
بیمارستانی، یا در حوزه کشــاورزی، یا در حوزه آموزش وپرورش 
ممکن است برخوردهای متفاوتی را طلب کند. باید به این نکته ها 

توجه داشته باشیم. 
آن چیزی که اصرار دارم بگویم، این اســت که ایراد را نباید به 
استانداردهای حســابداری بگیریم. استاندارد شکل سازی است، 
قالب دادن به عملیات و به گزارشــگری اســت. اســتانداردهای 
حسابداری امکان مقایسه را فراهم می کند، باید بگردیم به دنبال 

اینکه ببینیم در پشت صحنه، مسائل اجرا چگونه است؟
در حوزه سالمت، حتی بدون استانداردها و تنها با رعایت سامانه 
آمارهای مالی دولت (GFS)، داراییها را در ســال 82 شناســایی 
کردیم. االن می توانیم بگوییم در مرحله ای هســتیم که صورتهای 
مالی تلفیقی دانشــگاه علوم پزشکی کشــور را می توانیم تهیه کنیم؛ 
ولی عدد داراییها درست است؟ خیر! اعتراف می کنم که عدد داراییها 
درســت نیســت. داراییها رقمی نزدیک به 43 هــزار میلیارد تومان 
اســت. آن موقع داراییها را با یک ریال شناسایی کردیم. االن وارد 

مرحله تجدید ارزیابی شده ایم و سعی می کنیم اصالح کنیم. 

در این مقطع، مهم این اســت که اول ساختار و فرایند عملیات 
را در ســاختار تعهدی اجرا کنیم و بعد با اســتاندارد حسابداری آن 
را مرتب کنیم. حسابرســان مســتقل، بهترین کسانی هستند که 
انحراف ما از اســتانداردهای حســابداری را می توانند تشــخیص 
دهند. ما باید ایــن فرصت را به خودمان بدهیم که حسابرســان 

انحرافهای ما را نسبت به استانداردهای حسابداری پیدا کنند. 
 دکتر نظری 

به هرحال استانداردها در جهت شفاف سازی و پاسخگویی 
است. چه مشکلهایی در این راه وجود دارد؟ 

 دکتر ابوالحالج 
برای پاســخ به این پرســش باید دولت را بشناســیم؛ فرمانداری 
شهرســتان ماکو هم دولت اســت، اداره کشــاورزی ســیرجان، 
مرزبانی، و بیمارســتان هم دولت اســت. این نیست که اراده ای 
وجود دارد که این برنامه پاســخ ندهــد. بدنه ای وجود دارد، برای 
نمونه حوزه ســالمت، 14هــزار نفر نیــرو دارد، کــه اینها تولید 
اطالعات مالی می کنند. حتمًا آموزش و پرورش و کشــاورزی هم 
همین نیرو را دارند که در سراسر کشور توزیع شده است. چقدر ما 
روی دانش حرفه ای اینها کار کرده ایم؟ کســی به اینها حسابداری 

را به صورت حرفه ای یاد نداده است. 
ما هم اکنون در مرحله تولید اطالعات حســابداری و همچنین 
انجام عملیات حســابداری هستیم. تولید اطالعات حسابداری را 
باید یک مقداری بیشتر جدی بگیریم. به طور قطع استانداردهای 
حســابداری به اطالعــات مالی نظــم می دهــد؛ و همچنین به 
اطالعات مالی شفافیت می دهد. در حال حاضر، مسئول عملیات 
در حوزه بخش عمومی چه کســی اســت؟ ذیحسابها. ذیحسابها 
چقــدر عالقه به انجام ایــن کار دارند؟ فرض اینکــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای اجرای حسابدای تعهدی کدینگ حساب، 
طبقه بندی و دســتورعملهای اجرایی را ابالغ کرد. باید پرسید آیا 
واقعًا اطالعات به دست ذیحسابها می رسد؟ آیا از نتیجه کاری که 

ظرف این دو سال انجام شده، رضایت دارند؟ 
اســتاندارد به طور قطع شفافیت به وجود می آورد، و پاسخگویی را 
بهینــه می کند. ولی وقتی مدیر مالی از میزان دارایی و بدهی اطالع 
ندارد، چه  کاری می تواند انجام دهد؟ وزیر اقتصاد، مدیرمالی کشــور 
اســت، در شــرایطی که وزارت اقتصاد اطالعاتی درباره داراییهای 
دولت ندارد! و به تازگی با راه اندازی ســامانه  ثبــت بدهیهای دولت 

دکتر ابوالحالج:

ایراد را نباید به

استانداردهای حسابداری 

بگیریم

باید بگردیم

 به دنبال اینکه ببینیم

در پشت صحنه

 مسائل اجرا

چگونه است
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می دانیم دولت چقدر بدهی دارد! در حال حاضر به صورت تقریبی 
700 هــزار میلیارد تومان اوراق بدهی در حال چاپ اســت. بدنه 
حسابداری در بخش عمومی باید عملیات مالی دولت را پشتیبانی 
کند که وقتی سررسید بازپرداخت رسید، پاسخگوی آن باشد. این 
بدنه، داراییهای دولت است. بخش عمده ای از داراییهای دولت 
هنوز شناسایی نشده اســت. برای شناسایی  داراییها و بدهیهای 

بخش عمومی چقدر تالش شده است؟ 
در دســتگاهی که فعالیت می کنم، خیلی وقت اســت که کار را 
شــروع کرده ایم و در حال حاضر اطالعات حســابداری را فراهم 
کرده ایم. ولی آیا همه دســتگاه های اجرایی اطالعات داراییها و 

بدهیها را احصا کرده اند؟ 
 شریعتی

در کشــورهایی که دارای نظام حکومتی مبتنی بر دموکراســی 
و مردم ساالری هســتند و رهبران آنها از طریق آرای عمومی 
اداره امــور کشــور را به عهــده می گیرند موضوع پاســخگویی 
مســئولین در مقابل مــردم و جامعــه اهمیت می یابــد و این 
مسئولیت صرفنظر از اینکه به صراحت در قوانین تصریح شده 
باشــد یا خیر از این جهت در خور توجه اســت کــه می تواند بر 

تصمیمهای رأی دهندگان مؤثر باشد. 
در ایران براســاس اصل 122 قانون اساســی، رئیس جمهور در 
حدود قانون در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسالمی مسئول 
است. بدیهی است برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، ابزار مناسب 
مورد نیاز اســت. همچنین، از طرف دیگر مــردم و رأی دهندگان 
به منظــور ارزیابی عملکرد مســئولینی کــه به اتــکای آرای آنان 
عهده دار اداره امور کشــور، شهر و شهرســتان می باشند، نیازمند 
اطالعات هستند. افزون بر این، مجلس شورای اسالمی، شوراها، 
رسانه های عمومی، سازمانهای مردم نهاد، تحلیلگران موضوعات 
اجتماعی و مدیران دستگاه های بخش عمومی که دارای واحدهای 
سازمانی تحت نظر هستند، هر کدام متناسب با اهداف خود نیازمند 

اطالعات در مورد نحوه اداره امور کشور هستند. 
امروزه گزارشــگری مالی طبق اســتانداردهای حســابداری بر 
پایه روش تعهدی، به عنوان مهم ترین ابزاری اســت که اگر به طور 
صحیــح انجام شــود می توانــد از یک طرف به مســئولین بخش 
عمومی کمک کند تا نحوه ایفــای وظیفه خود به ویژه در خصوص 
تأمیــن منابع و نحــوه مصرف آن برای خدمت رســانی به مردم را 

توضیح دهنــد و از طرف دیگر نیازهای اطالعاتی ســایر ذینفعان 
گزارشهای مالی را فراهم کند.

دولــت منابع مالی مــورد نیــاز را از محل اخذ انــواع مالیاتها از 
مردم و همچنین فروش منابع طبیعی کشــور که مهمترین آن نفت 
اســت، تأمین می کنــد و از آن برای ارائه خدمات عمومی شــامل 
تأمین بهداشت و ســالمت عمومی، آموزش، حفظ نظم و امنیت 
کشــور و ایجاد زیرساختهای اقتصادی و تولیدی، مانند راه، شبکه 
ارتباطات، بنادر، سد، نیروگاه و نظایر آن مصرف می کند. بنابراین 
بایــد در مورد نحوه تأمین منابع و مصرف کارا و اثربخش این منابع 

به مردم توضیح دهد. 
تاکنون تنها ابزار برای ایفای مســئولیت پاســخگویی، عبارت 
بود از صورتحســاب عملکرد ساالنه، که به استناد ماده 103 قانون 
محاســبات عمومی از ســوی وزارت امور اقتصادی به طور ساالنه 
تهیه و یک نســخه از آن در اختیار هیئت دولت و یک نســخه نیز 
در اختیار دیوان محاســبات قرار می گیرد، تــا در اجرای ماده 104 
قانون محاسبات عمومی و مطابق اصل 55 قانون اساسی، پس از 
بررســی، گزارش تفریغ بودجه ساالنه را تهیه و همراه نظرات خود 
در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دهد. این گزارش طبق اصل 

55 قانون اساسی باید در دسترس عموم گذاشته شود.
واقعیت این اســت که صورت حساب عملکرد ساالنه، اگر با 
اغماض بگوییم، ســهم ناچیزی از وظیفه پاسخگویی دولت را 
می تواند ایفــا کند و عماًل دربرگیرنــده اطالعات مفیدی برای 

شریعتی: 

صورت حساب 

عملکرد ساالنه

سهم ناچیزی از

 وظیفه

پاسخگویی دولت را

می تواند ایفا کند
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ســایر ذینفعان نیســت، چرا که فاقد ویژگیهای کیفی الزم برای 
ارائه اطالعات مفید است. علت این است که این صورت براساس 
مبانی نظری منسجمی تهیه نشده و اساسًا در تهیه آن هیچگونه 
استانداردی به کار گرفته نشده اســت. امروزه برای تولید هر کاال 
یا خدمتی اســتاندارد وجود دارد و این موضــوع برای اطمینان از 
کیفیت هر محصولی، مهم است. پس به طریق اولی، برای تولید 
اطالعاتی که قرار است عملکرد دولت براساس آن ارزیابی شود و 
یا براســاس آن تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود، 

وجود مبانی و استاندارد از اهمیت باالیی برخوردار است. 
افزون بر این از آنجایی که صورت حساب عملکرد مبتنی بر حسابداری 
نقدی اســت، طبیعتًا هیچگونه اطالعاتی از وضعیت مالی دولت یعنی 
داراییها و بدهیها ارائه نمی کند. در حالی که، اطالع از میزان داراییهای 
در اختیار دولت و نحوه استفاده از آن و میزان بدهی، به امکان ارزیابی 
عملکرد دولت از جمله توانایی در استمرار ارائه خدمات و ایفای به موقع 

تعهدها کمک می کند.
همچنیــن مبنای حســابداری نقــدی مانع اطالع از میــزان واقعی 
درامدهــا و هزینه ها می باشــد؛ منظــور، درامدهــای تحقیق یافته و 
وصول نشــده و هزینه های تحمل شــده و پرداخت نشده است. با توجه 
به این اشــکالها و بــرای ارتقای کیفیت اطالعات در دنیا، به اســتفاده 
از صورتهــای مالی برمبنای اســتانداردهای گزارشــگری مالی بخش 
عمومی که مبتنی بر حســابداری تعهدی است، تأکید می شود. رعایت 
این اســتانداردها کمک می کنــد ضمن ارائه اطالعــات الزم از میزان 
داراییها، بدهیها، درامدها و هزینه ها، اطالعات ارائه شده از ویژگیهای 
کیفی الزم از جمله قابل اتکا بودن، مربوط بودن، قابل مقایسه و قابل 
فهم بودن برخوردار باشــد و بدین سبب می تواند برای استفاده کنندگان 
مفید واقع شــود. با این رویکرد، گزارشگری مالی بخش عمومی قادر 

خواهد بود اطالعات الزم برای تشخیص موارد زیر را فراهم کند:
• منابع از کفایت الزم برای ارائه خدمات پیش بینی شده برخوردار است،
• نحوه تأمین منابع و مصرف آن با رعایت بودجه صورت گرفته است، و
• امــکان ارزیابی نحوه تأمیــن منابع و مصرف آن بــا رعایت کارایی، 
اثربخشی و صرفه اقتصادی جهت ارائه خدمات و توانایی ایفای تعهدها 

فراهم می شود.
 دکتر نظری

در اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی تعاریف و 
معیارهای مشخصی در مورد دارایی، بدهی، درامد و هزینه 

و شناســایی و اندازه گیری آنها ارائه شــده است. اگر در 
بخش عمومی ایران در راستای به کارگیری استانداردهای 
حســابداری بخش عمومی حرکت کنیم آیا شرایط و زمینه 
بــرای شناســایی و اندازه گیری و گزارشــگری بر مبنای 

استانداردها وجود دارد؟
 شریعتی

به نظر مــن، در مورد تعریف عناصر صورتهای مالی شــامل دارایی، 
بدهی، درامد و هزینه طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
و اســتانداردهای حســابداری واحدهای تجاری، تفاوت معنی داری 
وجود ندارد. اتفاقًا، تعاریف ارائه شــده که مبتنی بر ویژگیهای ذاتی هر 
قلم از عناصر صورتهای مالی استوار است، کمک می کند تا شناسایی 
و ارزیابی داراییها و بدهیها با سهولت بیشتر و اصولی انجام شود و در 
غیاب آن راه برای تولید اطالعات نادرست و غیرواقع باز خواهد بود. 
به عنــوان مثال، یکی از ویژگیهــای داراییها در بخش عمومی دارا 
بــودن توان ارائه خدمــات بالقوه و یا منافع اقتصادی آتی می باشــد. 
بــر این اســاس، این ویژگی کمک مــی کند تا کارکنــان بخش مالی 
و کارشناســان در هر دســتگاهی به دور از ســلیقه شخصی نسبت به 
شناســایی و ارزیابی صحیح داراییهای در اختیــار جهت انعکاس در 
ســوابق حسابداری اقدام و تصمیم گیری کنند و از انعکاس اقالمی که 

فاقد یکی از دو ویژگی فوق باشد پرهیز شود.
تا حدی که اطالع دارم در راستای رعایت استانداردهای حسابداری 
بخش عمومی برای شناسایی داراییها، وزرات امور اقتصادی و دارایی 
دســتوالعمل الزم را تهیه و اقدامهای اجرایی را در این خصوص آغاز 
کرده اســت که اگر الزم بدانند آقای دکتر فعــال در این زمینه توضیح 
خواهند داد. در هر حال انتخاب و اســتقرار نظام گزارشگری مالی بر 
مبنای تعهدی در بخش عمومی قطعًا دارای مشــکالت و سختیهایی 
است که در جای خود به آن اشاره خواهد شد، اما آنچه مهم است این 
مسیری اســت که باید طی شــود و توفیق آن نیازمند همکاری کلیه 
دســتگاه های کشور است. در مورد اجرای اســتانداردهای واحدهای 
تجاری نیز در بدو انتشــار و الزام عمومی نیز اجرای آن با مشــکالت 
همراه بود و گزارشهای حسابرسی بنگاه های اقتصادی عمومًا حاوی 
بندهای متعدد شــرط حاکی از موارد رعایت نکردن اســتانداردها بوده 

است که این موارد به مرور حل شد.
 حسینی عراقی 

هدف اصلی اســتانداردهای حســابداری بخش عمومــی، افزایش 
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ضریب مســئولیت پاســخگویی اعم از عمومی، مالــی، و مدیریتی 
اســت، و نیز شــفافیت اطالعات مالــی و عملیاتــی به منظور اتخاذ 
تصمیمهای آگاهانــه، بهبود مدیریت مالی در مصــارف بودجه اعم 
از اعتبــارات هزینــه ای و اعتبارات تملک داراییهای ســرمایه ای در 
ســطوح خرد و کالن دولت، در چارچوب بودجه ســاالنه کل کشــور 
که نشــأت گرفته از برنامه میان مدت است، فراهم می کند؛ به نحوی 
که افزایش بهــره  وری از داده ها و ســتانده ها و از همه مهمتر نتیجه 
حاصل از هر یک از این داده ها و ستانده ها در تمامی زمینه فعالیتهای 
مالی و عملیاتی دســتگاه های اجرایی را موجب می شود، مشروط بر 
اینکه اســتانداردهای وضع شــده هماهنگی الزم را بــا قوانین مالی 
و محاســباتی کشــور، به خصوص قوانین برنامــه و بودجه، برنامه 

میان مدت و کوتاه مدت و محاسبات عمومی برقرار کند.
اشــاره به این نکته الزم است، تدوین اســتانداردهای حسابداری 
بخش عمومی، تفاوت فاحشــی با اســتانداردهای حسابداری بخش 
خصوصی دارد. زیرا، در بخش خصوصی به طور عمده قانون تجارت 
حاکم بر فعالیتهای بنگاه های اقتصادی این بخش می باشــد. قانون 
تجارت هرگز وارد سیستم حســابداری و چگونگی نگهداری حساب 
نشــده اســت، در حالی  که در بخــش عمومی افزون بــر نگاهداری 
حساب، براساس دستورالعمل حسابداری ابالغ شده از طریق وزارت 
امــور اقتصادی و دارایــی، هر گامی که در جهــت فعالیتهای مالی و 
عملیاتی دســتگاه های اجرایی برداشــته می شــود، باید از پشــتوانه 

قانونی مربوط برخوردار باشد.
الزم به توضیح اســت، به منظور برقــراری این هماهنگی، قانون 
محاســبات عمومی مصوب شــهریورماه 1366، در ســال 1389 به 
همت دیوان محاسبات کشور، با انعقاد قرارداد با یکی از دانشگاه ها، 
مورد تجدیدنظر و بازنگــری قرار گرفت و در قالب الیحه به مجلس 
ارائه شــد و از این طریق الیحه مذکور به کمیسیون برنامه و بودجه و 
دیوان محاسبات ارجاع گردید. این کمیسیون الیجه را جهت بررسی 
و اعــالن نظر، بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی کــه متولی اصلی 

اجرای قانون مذکور است ارجاع کرد.
معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، با استفاده از کارشناسان 
این شاخه، حدود 6 ماه مفاد الیحه را بررسی و بازنگری کرد و دوباره 
آن را بــه کمیســیون مذکور اعــاده داد، ولی از آن زمــان تا کنون در 
مجلس متوقف مانده اســت. از طرفی در خــالل این مدت، قانون 
برنامــه و بودجه مصوب اســفندماه ســال 1351، کــه در آن زمان 

قانون پیشــرفته ای محسوب می شــد، به خصوص فصل نهم آن که 
اعمال نظارت عملیاتی را تصریح کرده بود، از ســوی کارشناســان و 
صاحبنظران برنامه ریز مرکز پژوهشــهای مجلس شــورای اسالمی 
مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به عنوان طرح به مجلس ارائه شــد، اما 

این طرح نیز متوقف ماند.
با عنایت به مراتب فوق الذکر پاســخ به ادامه سئوال اول مشخص 

است و نیاز به توضیح ندارد.
 دکتر فعال قیومی 

مسلمًا اســتانداردهای حسابداری باعث افزایش کیفیت اطالعات 
حسابداری می شــود و بنابراین برای بخش عمومی نیز مشابه با 
بخش خصوصــی مفید خواهد بود. قبــل از تدوین و الزم االجرا 
شــدن اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومــی کشــور، 
دســتورالعملهای حسابداری دولتی که در اجرای ماده 128 قانون 
محاســبات عمومی کشور توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تدوین می شــد، بر بخش عمومی حاکم بود ولی چارچوبی برای 

آنها به صورت مدون وجود نداشت. 
هــدف تمــام دســتورالعملها ایــن بــود کــه صورت حســاب 
عملکردســاالنه بودجه کل کشــور به بهترین و ساده ترین شکل 
ممکن تهیه شود. در حال حاضر استانداردهایی برای تدوین این 
دستورالعملها وجود دارد که قطعًا یکنواختی و همگرایی رویه های 
حسابداری در بخش عمومی را به همراه خواهد داشت. افزون بر 
این، واحدهای گزارشــگر بخش عمومی ملزم به ارائه صورتهای 
مالــی عالوه بــر اطالعات مورد نیــاز برای تهیه صورت حســاب 

عملکرد ساالنه بودجه کل کشور هستند. 
با این رویه، گزارشــگری مالی اکنون شــامل دو بخش است؛ 
بخشــی که مربوط به بحث صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه 
کل کشــور اســت، و بخش دیگری که مربوط به صورتهای مالی 
مبتنی بر استانداردهای حســابداری بخش عمومی است. این دو 
بخش در کنار هم و مکمل هم هستند. در واقع، گزارشهای قابل 
استخراج از دستورالعملهای قبلی کماکان ارائه می شود و اطالعات 

تکمیلی هم به این مجموعه اضافه شده است. 
معاونــت نظارت مالی و خزانه داری کل کشــور در دو ســال گذشــته، 
صورت حســاب عملکرد ساالنه بودجه کل کشــور را برای سال های 94 و 
95 شبیه به آن چیزی که قباًل تهیه می شد، آماده و به مبادی ذیربط ارائه 
کرده اســت. در ضمن، صورتهای مالی هم به وسیله واحدهای گزارشگر 
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تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده که در بخشهای بعدی 
بحث به آن اشــاره می شود. در کل، استانداردســازی حسابداری بخش 

عمومی الزم و مفید است. 
تعاریفی که در استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور در مورد 
عناصر صورتهای مالی ارائه شــده، اصواًل تعاریفی اســت که در بسیاری 
از کشــورها مورد اســتفاده قرار می گیرد و به نظر بنــده به لحاظ محتوایی 
مشــکلی ندارد. مشکالت زیربنایی که از سوی استاد ارجمند جناب آقای 
حسینی اشاره شــد، همه بااهمیت هستند؛ نیاز به اصالح قوانین، کمبود 
نیروی انســانی متخصص، و مشــکالت مرتبط با فناوری اطالعات، که 
همگی از پیش نیازهای اجرا و اســتقرار استانداردهای حسابداری بخش 
عمومی محسوب می شوند. این موارد و مشکالت وجود دارد و نمی توان 

منکر آن شد. 
خیلی از کشــورهای دنیا که به لحاظ سطح توســعه یافتگی اقتصادی، 
هم ســطح ما یا پایین تر بودند، این کار را شــروع کردند. توصیه صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی این اســت که کشــورها باید اصالحات در 
نظام حســابداری و اجرای حســابداری تعهدی براســاس استانداردهای 
مدون را شــروع کنند و اگر امکانات زیرساختی ندارند، اگر پولی ندارند که 
به این کار اختصاص دهند، بهتر است دوره زمانی اجرا را طوالنی تر کنند؛ 

یعنی با صرف زمان بیشتر، این نواقص را به مرور برطرف کنند. 
اســتانداردها مفید اســت، حداقل از جایی که بودیم چند قدمی جلوتر 
هســتیم و ارتقا پیدا کرده ایم. البته مشــکالتی نیز در اجرا وجود دارد که 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاســبات کشور سعی 
کرده واکنشــهای مناســبی را در قبال آنها داشته باشــد. برای نمونه، در 
بحث استهالک داراییها که در ارتباط با استاندارد شماره ۵ بخش عمومی 
است، به واحدهای گزارشگر اجازه داده شد در سه سال اول پس از تغییر 

مبنای حسابداری، از محاسبه آن خودداری کنند. 
به هر صورت، اگر هدف گذاری نکنیم و در کل بگوییم که فاصله خیلی 
زیاد اســت و نخواهیم به این سمت حرکت کنیم، هیچ وقت به آن ایده آل 
نخواهیم رســید. خوشحال هســتم که این حرکت در کشور شروع شد و 
به طور مســلم با برنامه ریزی و رویکرد گام به گام به اهداف مورد نظر هم 

خواهیم رسید.
 حبیبی

اســتاندارد حتمًا ضروری اســت، چون اســتانداردها پایه تنظیم و تهیه 
دستورالعملهای حســابداری تعهدی است، همانطور که مفاهیم نظری 
پایه اســتانداردها هســتند. اگر می خواهیم پاســخگویی داشته باشیم 

به عنوان دولــت، به عنوان دســتگاه اجرایی، باید به اســتاندارد پایبند 
باشیم. اگر بخواهیم هدایت و ساماندهی فعالیتهایمان را در سطح کشور 
و در سطح بین المللی با چشــم باز انجام دهیم، باید پایبند به استاندارد 
باشــیم. اگر بخواهیم خودمان را با جامعه جهانی و کشورهای همطراز 
مقایســه کنیــم، اگر بخواهیم انــدازه بگیریم که از کجــا به کجا حرکت 
کردیم، و خیلی از ضرورتهای دیگــر، اگر بخواهیم ببینیم با منابعی که 
به دست آمده چه کردیم، و به کجا رسیدیم، باید پایبند استاندارد باشیم. 
بنابراین، ضرورت استانداردها را فکر نمی کنم که هیچکس نفی کند 
یا بگوید کــه الزم نداریم. اگر الزم نداریم، همیــن راهی را که تاکنون 
ادامه دادیم باید برویم؛ یعنی به یک مســیر بی هدف، بدون چشم باز و 
بدون ســنجش اثربخشی حرکت کنیم و این راه ما را به جایی نمی برد. 
بنابراین، تدوین استانداردها ضرورت دارد با سرعت بیشتری ادامه پیدا 

کند و بتوانیم پایه های الزم را برمبنای استانداردها تنظیم کنیم. 
سامانه حسابداری دولتی برپایه بودجه ریزی برنامه ای بنا شده است؛ 
یعنی یک ســری برنامه را تعریف می کنیم و می گوییم این پول در این 
صندوق برای این برنامه، بروید خرج کنید. اما اینکه با این پول چه کار 
کنیم و ما را از چه مبدأیی به چه مقصدی برساند، هیچوقت در مورد این 

موضوع نه برنامه ریزی کرده ایم، نه کار کرده ایم، و نه نظارت. 
برای دســتگاه نظارتی و دســتگاه اجرایی روشــن نبود کــه به کجا 
می رود. فعالیتهای روزمــره ای را انجام می داد، که خیلی از آن فعالیتها 
به احتمال اصاًل ضروری نبوده است. خیلی کارها انجام شده که ممکن 
است منابع را تلف کرده باشد. گزارشگری مالی طبق روش جدید، باید 
ابعاد مختلِف منابع و عملکرد دســتگاه را روشــن کند و با توسل به این 
تعاریف باید بتوانیم سنجشــی از کار خودمان داشته باشیم؛ با این منابع 
و امکانات و اختیاراتی که داشــتیم، چه خدمتی انجام دادیم؟ آیا ارزنده 

بود؟ 
قیمت تمام شده واقعی محصوالت و خدمات دولت و بخش عمومی 
در مقایســه با بخش خصوصی خیلی بیشــتر اســت و ایــن تفاوت در 
شــرایط فعلی آشــکار نمی شــود. داراییها و بدهیهایی که برای تولید و 
ارائه محصول در بخشــهای مذکور ایجاد می شود خیلی مهم هستند و 

می توانند قیمت تمام شده هر واحد محصول را نشان دهند. 
یکی از مشــکالت، فرار از پاســخگویی و مقاومــت در مقابل تغییر 
اســت. هر جایی که تغییری الزم اســت و هر چیزی که ممکن اســت 
وضعیت موجود را تغییر دهد، به خاطر اینکه به زحمت می افتیم، ممکن 
اســت بگوییم همین جایی که هســتیم خوب اســت. این یک موضوع 
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فرهنگی اســت و هرگونه تغییری ســخت و پرهزینه است. ولی به هر 
حال باید قدمی برداشت که بتوانیم پاسخگوی نسل آینده باشیم.

 دکتر نظری 
خانم دکتر رحمانی؛ با توجه به مطالعه ها و بررســیهایی که 
در کمیته تدوین اســتانداردهای حسابداری بخش عمومی 
انجام شــده، هدفهای اســتانداردهای حسابداری بخش 
عمومی تا چه میزان در ایران قابل دســتیابی اســت و آیا 
الزامهای شناســایی و اندازه گیری دارایی، بدهی، درامد و 

هزینه در ایران قابلیت اجرا دارد؟ 
 دکتر رحمانی 

در مفاهیم نظری گفته شده که هدف استانداردها براورده ساختن 
نیازها از دو ُبعد اســت؛ از دو ُبعد پاســخگویی و پاســخ خواهی و 
بــراوردن نیازهای تصمیم گیری برای رســیدن به این هدفها. در 
اســتانداردها، تعاریف اقالمی که مرتبط می شــود با رویکردها و 
معامالتی که در بخش عمومی اتفاق می افتد، ارائه شــده است. 
می  توان گفت که این تعاریف در تمام دنیا مشــترک است، شاید با 
تغییرات خیلی جزئی؛ برای نمونه، وقتی که استانداردها می گوید 
که دارایی را زمانی می توان شناسایی کرد که جریان ورود وجه نقد 
برای آن محتمل باشــد، و قابلیت اندازه گیری به صورت اتکاپذیر 

داشته باشد. 
محتمل بودن، قضاوت می خواهد، قابلیت اندازه گیری داشتن، 
قضــاوت می خواهد، اتکاپذیر بــودن آن اندازه گیــری، قضاوت 
می خواهد؛ اینها چیزهایی اســت که ذاتی اســت و چه در ایران و 
چه در تمام دنیا محدودیتهای ذاتی که قضاوتی بودن است، وجود 
دارد؛ نمی توانیم بگوییم که مختص ایران اســت. البته بســته به 
جامعه ای که این اســتانداردها و این تعاریف در آن پیاده می شود، 
ممکن اســت که یک سری مسائل محیطی همراه شود که باعث 

شود که ارزیابیها و قضاوتها کمی سخت تر یا آسان تر شود. 
در ایران مشابه دیگر کشورها، یک سری معضالتی وجود دارد. 
مــا نیروی متخصص نداریم، قوانین متضاد داریم، ســامانه های 
یکپارچه نداریم، ســامانه جدید باید راه اندازی شــود، مستندات 
کافی نداریم، مســتنداتی هم که موجود اســت ممکن اســت که 
اتکاپذیر نباشــد، یا حتی اگر اتکاپذیر باشــد، مربوط نباشد. اینها 
به صورت کلی وجود دارد، ولی نمی توانیم بگوییم که استانداردها 
باید تغییر کند. تعاریف مشکلی ندارد. کاری که می توانیم بکنیم و 

همه همنظر هستیم این است که مسائل محیطی را تغییر دهیم. 
کاری کنیم، راهکاری بدهیم که مشــکالت محیطی کاهش پیدا 

کند. 
در مورد داراییها، بســته به نوع، یک ســری مسائل داریم؛ در 
مورد شــناخت و در مورد اندازه گیری . در مــورد بدهیها، درامدها 
و هزینه هــا هم همینطور. هر کدام یک ســری معضالت خاص 
خودشــان را دارند. برای نمونه، در مورد درامد مالیات، از زمانی 
که دارایی برای دولت محقق می شود تا زمانی که دارایی درنهایت 
به خزانه واریز می شود، فاصله زمانی ممکن است خیلی طوالنی 
باشــد. در واقع پیاده کردن اســتانداردها در بخش عمومی، یک 
همت، یک حمایت سیاســی، یک همراهــی و تالش مضاعف 
می خواهد؛ به ویژه در گرفتن نیروی متخصص. حتی حمایتهای 
مالی، فرهنگ سازی، کمک می کند که اســتانداردها پیاده شود، 

همانطور که در همه دنیا شده است. 
 دکتر نظری 

پرســش دوم دربــاره به کارگیری مبنای تعهدی اســت. 
ضــرورت به کارگیری مبنــای تعهــدی در بخش عمومی 
چیست؟ آیا چون اســتاندارد باید اجرایی شود و استاندارد 
می گوید تعهدی، یا اینکه ضرورتهای دیگری مطرح است؟ 
اگر مبنای تعهدی اجرایی شود آیا به دولت در انجام وظیفه 

پاسخگویی کمک می کند؟ 
 دکتر ابوالحالج 

در حوزه سالمت، با استقرار حسابداری تعهدی، با همه مشکالتی 
که گذرا به آنها اشــاره شــد، گام به گام پیش رفتیم؛ حتی آن زمان 

دکتر رحمانی: 

کاری کنیم

راهکاری بدهیم

که

مشکالت محیطی

کاهش پیدا کند
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کــه تغییر رویکــرد از حســابداری نقدی به حســابداری تعهدی 
داشتیم، و استاندارد حسابداری بخش عمومی در کشور نداشتیم. 
حسابرســان مستقل مداخله کردند و ایرادات را گرفتند و به کمک 
آنها رفع کردیم، و در ادامه مسیر استانداردهای حسابداری بخش 
عمومی ابالغ شد. در حال حاضر به جایی رسیدیم که در دانشگاه 
علوم پزشکی یک تصویر مالی داریم که این تصویر مالی مطابق 

با استانداردهای حسابداری بخش عمومی است. 
برای نمونه، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در استان فارس 
می دانیــم چند ریال دارایی داریم، چند ریال بدهی داریم، به چه 
کســی بدهکار هستیم و صورتحساب عملکرد هم برایش داریم؛ 
ســودوزیان را هم می توانیم تشخیص دهیم. در بیمارستان کمی 
عمیق تر هم رفتیم. در پشت صحنه صورتهای مالی، در سراسر 
کشــور 1117 مرکز هزینه شناســایی کردیم. آقــای وزیر به طور 
معمول این پرسش را می پرسند که برای بخش ارتوپدی در کشور 
تا االن چقدر هزینه شــده؟ پاسخ آن را داریم که چند ریال هزینه 
شــده، چقدر دســتمزد صرف، و چقدر مواد مصرف شده است. 
ممکن است ایشان بپرسد ارتوپدی بیمارستان امام خمینی چقدر 

هزینه دارد؟
اینها دستاوردهای حســابداری تعهدی است. با سامانه نقدی 
چنیــن کاری نمی توانیــد بکنیــد. االن زمینهایــی کــه داریم را 
شناسایی کردیم و می توانیم از اطالعات ثبت شده مالی در تأمین 
مالی استفاده کنیم. زمین را یک ریالی شناسایی کردیم، اما امروز 
آن را به ارزش واقعی تجدیــد ارزیابی می کنیم. در حوزه دارو که 
یکی از مشــکالت اساسی است، به طور لحظه ای می دانیم که به 
کی و کجا بدهکار هســتیم، اطالعات موجــودی انبارها، ارزش 

ریالی و نوع موجودیها را می دانیم. 
اینهــا فقط از حســابداری تعهــدی برآمده اســت. حرفه ما و 
دنیای ما حسابداری و حسابرسی است، نمی توانیم انتظار داشته 
باشــیم که مقامات ارشد همه اطالعات استخراج شده و درج شده 
در صورتهــای مالی را بفهمند. اصاًل چنین انتظاری نداریم، این 
را از ذهــن خود خارج کرده ایــم. در جامعه حرفه ای باید به دنبال 
ایــن اراده بگردیم و آن را نظام بدهیم که تحرک پیدا کند. من به 
جامعه حرفه ای واقعْا معترضم. وقتی که کار را شروع کردیم یکی 
از جاهایی که کمک خواســتیم جامعه حسابداران رسمی بود. اما 

به تنهایی جلو رفتیم و کسی کمک نکرد. 

قانون محاســبات عمومی الزام آور است نه اســتاندارد. وقتی 
ذیحساب را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می دهند، کسی 
اســتاندارد را از او نمی پذیرد، و رسیدگی براســاس قانون انجام 
می شــود. در حال حاضر چند سال است الیحه قانون محاسبات 
عمومی تهیه شده، سالهاست که بدون اقدام مانده و هیچکس به 
آن توجهی نمی کند. وزارت بهداشت با یک قانون و یک دستگاه 

دیگر با یک قانون دیگر اداره می شود. 
شــک نکنید که حســابداری تعهدی بهتریــن اطالعات را در 
اختیــار ذینفعان قرار می دهد. دولــت تصمیم گرفت طرح تحول 
سالمت را اجرا کند. همان موقع پرسیدند که چقدر بدهی داریم. 
مســتند و قابل اتکا گفتیم که چه مبلغ کســری منابع برای حفظ 
شرایط موجود داریم. با توجه به آن اطالعات تصمیم گیری شد و 

منابع مالی را تأمین کردند. 
جامعه حرفه ای حسابداری باید بیشتر حساس شود. همانطور 
که من درک کاملی از جامعه مهندسین ندارم، قطعًا آنها هم درک 
درســتی از جامعه حرفه ای حســابداری ندارند. این ما هســتیم 
کــه باید نقش خودمان را برای جامعه به درســتی روشــن کنیم و 
ارتقا دهیم. یکی در وزارت بهداشــت اســت، یکی در ســازمان 
حسابرســی، دیگــری در دیوان محاســبات، آن یکی در وزارت 
دارایی؛ هرجا که هســتیم باید زنجیره کاملی باشــیم که همدیگر 

را کامل کنیم. 
انتظــار ندارم که یک حســابدار حرفــه ای در مجلس از قانون 
محاسبات کنونی دفاع کند. وقتی که طرح جدیدی درمی اندازیم، 
باید همه از آن حمایت کنیم تا جا بیافتد؛ وگرنه معنی ندارد الیحه 
محاســبات عمومی ۵ ســال اســت که در مجلس معطل مانده و 

کسی هم واکنشی نشان نمی دهد. 
 شریعتی

در مورد ضرورت اجرای اســتانداردهای بخش عمومی بنده هم 
اعتقاد راسخ دارم، و هم امیدوارم. واقعیت این است که اطالعات 
مبتنی بر نظام حســابداری نقدی ناقص و غیرمفید است. امروزه 
روش حســابداری نقدی در دنیا منسوخ شــده است. مهمترین 
اشــکال این اســت که قادر به ارائه اطالعات مربــوط به داراییها 
و بدهیهای واحدهای گزارشگر نمی باشــد. زمانی که اطالعاتی 
از میزان داراییهــا و بدهیهای یک ســازمانی را در اختیار ندارید 
چگونه می توانید توانمندیها، ظرفیتها و کاســتیهای آن را ارزیابی 
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کنید؟ قطعًا برای برنامه ریزی و اداره آن دستگاه نمی توانید تصمیم 
درست اتخاذ کنید، زیرا ظرفیتهای ارائه خدمات نامشخص است 
و امکان برنامه ریزی به منظور استفاده کارا و اثربخش از داراییها و 

منابع در اختیار را نخواهید داشت. 
به عنوان مثال، ســازمان مالیاتی قادر نخواهد بود تا اطالعات 
قابل اتکایی در مورد مالیاتهای تحقق یافته و وصول نشده را ارائه 
کند. اگــر کلیه مالیاتهــای ابرازی طبق اظهارنامه های تســلیمی 
به عنــوان درامــد تحقق یافتــه تلقی شــود، با انعــکاس در نظام 
حســابداری مبتنی بر روش تعهدی، امکان ارائه اطالعات فراهم 
می شــود و خطر حذف مطالبات و پیگیری نشــدن برای وصول، 

از میان می رود.
به خاطر دارم چندین سال پیش زمانی که برای حسابرسی یک 
طرح عمرانی بزرگ، به دفتر طرح رفتیم و گزارش حسابهای طرح 
را مطالبه کردیم، یک برگه به ما دادند که فقط دربرگیرنده دریافتها 
و پرداختهای نقدی سال بود و خبری از اطالعات مربوط به سوابق 
مالی ســالهای قبل از جمله مانده پیش پرداختها و علی الحسابها و 

انباشته مخارج انجام شده نبود. 
در واقــع، ذیحســاب طــرح صرفًا خــود را در قبــال دریافتها 
و پرداختهــای ســال مســئول می دانســت و خبری از فهرســت 
داراییهای طرح و نحوه حفاظــت از آن نبود و امکان اثبات وجود 
و تمامیــت داراییها ممکن نمی بود. البتــه بعداً در این خصوص با 
پیگیریهای انجام شــده و بــا هماهنگی وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی دســتورالعمل تهیه صورتهای مالــی طرحهای عمرانی و 
دستورعمل حسابرســی طرحهای عمرانی با تمام نواقص قانونی 
که وجود داشــت تهیه شــد تا بتوان براساس آن و بر مبنای روش 
نقدی تعدیل شــده تا حــدودی اطالعات مفیدتــر و کامل تری از 

طرحهای عمرانی در دست اجرا به دست آورد.
در مورد وضعیت بدهیها در نظام حسابداری نقدی، شرایط بدتر 
اســت، زیرا دولت از میزان تعهدهای خود مطلع نیست و اشکال 
عمده تر این است که به دلیل انعکاس نیافتن در سوابق حسابداری 
و مســتند نشدن آن، تأدیه آن منوط به ادعای اشخاص طلبکار و 
اثبات ادعا از ســوی آنان اســت که این امر ضمن احتمال تضییع 
حقوق دیگران، موجب تطویل روند تسویه و گاهًا پذیرش تعهدها 

فاقد مستندات قابل اتکا می شود. 
اثرات اشــکال در روش نقدی نسبت به درامدها و هزینه ها نیز 

وجود دارد. صرفنظر از مراتب یادشــده، یکی از آثار استقرار نظام 
حســابداری تعهدی ایجاد نظم، شــفافیت، و ارتقای سالمت در 
دســتگاه های بخش عمومی خواهد بود. در روش نقدی با توجه 
به مواردی که اشــاره شد، امکان ارزیابی عملکرد مدیران در مورد 
اســتفاده کارا و اقتصادی از منابع، حفاظــت از داراییها، پرهیز از 
ایجاد تعهد مازاد بر بودجه، و مصرف منابع طبق بودجه را میســر 

نمی سازد.
در پایان تأکیــد می کنم، به کارگیری مبنــای تعهدی با رعایت 
استانداردهای حســابداری بخش عمومی مبتنی بر روش تعهدی 
عالوه بر نداشتن معایب یادشده، می تواند اطالعات مربوط و قابل 
اتــکا از وضعیت مالــی و درامدها و هزینه ها برای اســتفاده مؤثر 

اشخاص ذینفع جهت تصمیم گیری ارائه کند. 
 حسینی عراقی 

با توجه به اینکه در روش حســابداری تعهــدی تمامی فعالیتهای 
مالی اعم از نقدی و غیرنقدی در دفاتر و صورتهای مالی منعکس 
می شــود، از اینرو وضعیت مالی جامع تــر، کاملتر و دقیق تر قابل 
ارزیابی اســت؛ ضریب کنترل بودجه ای را نیــز افزایش می دهد، 
مشروط بر اینکه بودجه نیز به روش تعهدی پیش بینی شده باشد.
در اینجا اشــاره به نحوه نگاهداری حساب دستگاه های اجرایی 
کشــورهای فدرال و متمرکز الزم به نظر می رســد. در کشورهایی 
کــه از حکومت فدرال برخوردارند، هم منابع و هم مصارف بودجه 
هر یک از دســتگاه های اجرایی ایالتی، به طور جداگانه به تصویب 
پارلمــان آن ایالت می رســد، ضمن اینکه ممکن اســت پیش از 
50 درصد منابع هر یک از آنهــا به عنوان کمک، از طریق وزارت 
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خزانــه  داری دولت مرکزی تأمین و ســایر آن از محل درامدهای 
ناشــی از فعالیتهای آن دستگاه پیش بینی شــود. از اینرو بودجه 
مصــوب ابالغی پارلمــان برای هر یک از دســتگاه های اجرایی 
در سرفصل حســابهای »درامدهای پیش بینی شــده« بدهکار، و 

»اعتبارات پیش بینی شده« بستانکار می شود. 
به عالوه، منابع و مصارف بودجه دستگاه های اجرایی محلی، 
مانند دانشگاه های دولتی، به جای پارلمان ایالتی، از سوی هیئت 
امنای دانشگاه و یا آن دستگاه اجرایی محلی به تصویب می رسد 
و جهت اجرا به دستگاه اجرایی محلی ذیربط ابالغ می گردد. این 
رویداد بودجه ای، مشابه دستگاه های اجرایی ایالتی در دفاتر ثبت 

می شود. 
در کشــورهایی که حکومت آنها بر پایه متمرکز اســتوار است، 
کلیه منابع بودجه ساالنه کل کشور، )به تفکیک منابع بودجه ای( 
به صــورت یک قلم به تصویب قوه مقننه می رســد، ولی مصارف 
بودجــه هر یــک از دســتگاه های اجرایــی به طــور جداگانه در 
ردیف خاص به تصویب این قوه می رســد. پــس از ابالغ بودجه 
دســتگاه های اجرایــی از طریق رئیس جمهــوری، در دفاتر ثبت 
و ســرفصل حســابهای »اعتبار مصوب« بدهکار، و »بودجه واحد 
گزارشــگر« بســتانکار می گردد. در واقع، امور مالــی هر یک از 
دســتگاه های اجرایی به میزان اعتبار مصوب، از خزانه بستانکار 

می شوند.
با توجه به مطالب اشاره شده، ساختار نظام اداری و مالی کشور 
در ســطح کالن، به صورت متمرکز پیش بینی و اداره می شــود. 
اصل پنجاه وســوم قانون اساســی، کانال دریافتها و پرداختهای 
دولت را خزانه  داری کل کشور مقرر کرده است؛ به نحوی که تمامی 
دریافتهای دولت به خزانه واریز و تمامی پرداختها به موجب قانون 
از این طریق انجام شــود. اصل مذکــور عینًا نقل می گردد: “کلیه 
دریافتهای دولت در حســابهای خزانه داری کل متمرکز می شــود 
و همــه پرداختها در حدود اعتبار مصــوب به موجب قانون انجام 

می گیرد.”
در ادامه پاسخ به این پرســش باید گفت که نخست قوه مقننه 
و رده های فوقانی هرم ســازمانی ســاختار قوه مجریه باید به آن 

اهمیت دهند، نه مردم.
الزم به توضیح اســت، همکاران محترم اداره کل »هماهنگی 
و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری« از سال 1393، در جهت 

تکمیل سیســتم حســابداری زحمتهای فوق العاده ای را متحمل 
شده اند و کماکان دستورالعمل حسابداری در دست تغییر و تحول 

است.
 دکتر فعال قیومی

تا قبل از اجرای اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی، دولت 
تنهــا در قبال بودجه پاســخگو بود کــه این موضــوع از طریق ارائه 
صورت حســاب عملکرد ســاالنه بودجه کل کشور موضوع ماده 103 
قانون محاســبات عمومی کشور انجام می پذیرفت. در حال حاضر و 
با اجرای این اســتانداردها، شرایطی فراهم شده که پاسخگویی ارتقا 
پیــدا کند و دولت بتواند در مورد وضعیت مالی خود، و همچنین تغییر 

در وضعیت مالی هم پاسخگو باشد. 
در ماده  قانون برنامه ششــم توسعه، دولت ملزم شده که نسبت به 
تهیه صورتهای مالی در ســطح بخش عمومی اقدام کند. واحدهای 
گزارشــگر نیز با توجه به بند 1 ماده 26 قانون الحــاق الزام دارند که 
صورتهای مالی خود را براســاس اســتانداردهای حسابداری بخش 
عمومی و درچارچوب دســتورالعمل وزارت امــور اقتصادی و دارایی 

ارائه کنند.
در مجموع، کاری که آغاز شــده 3 ســال بیشــتر قدمت ندارد و ما 
هنوز در اول راه هستیم. در کل دولت، بیش از 3000 واحد گزارشگر 
وجــود دارد که ماهیــت فعالیتها و ظرفیت آنها از نظر زیرســاختهای 
فناوری اطالعات و نیروی انسانی بسیار متفاوت است. این موضوع 
اهمیت وجود یک برنامه جامع و واقع بینانه را دوچندان کرده است. 

    حسینی عراقی:

 استانداردهای

وضع شده باید 

هماهنگی الزم را با

قوانین مالی و

محاسباتی کشور

برقرار کند
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مطلب دیگر، بحث حقوق شهروندی است. ریاست محترم جمهور 
برای اولین بار بحث حقوق شــهروندی را مطرح کرده اند که شفافیت 
و پاســخگویی از اجزای آن محسوب می شــود. اگر دولت می خواهد 
حقوق شــهروندی را رعایت کند، باید افزون بر عملکرد بودجه ای، در 
قبــال داراییها، بدهیها، عملکرد مالی  شــامل درامدها و هزینه ها، یا 

همان تغییر در وضعیت مالی، نیز به مردم پاسخگو باشد. 
مــورد بعدی، ارائه اطالعات مناســب برای تصمیم گیری اســت. 
حســابداری باید اطالعاتی ارائه کند که افزون بر بحث پاسخگویی در 
تصمیم گیری ها هم مفید واقع شود و به مدیریت مالی بخش عمومی 
کمک کند. صورت حســاب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور هر چند 
در زمینه پاســخگویی بســیار مناسب اســت، اما اطالعات آن برای 
تصمیم گیری مورد اســتفاده قرار نمی گیرد که شاید یکی از دالیل آن 

به موقع نبودن این گزارش باشد. 
در ســنوات اخیــر معاونت نظــارت مالی و خزانه داری کل کشــور 
جلســه های مشــترک و متعددی را با نمایندگان صندوق بین المللی 
پول در زمینه اجرای حســابداری تعهدی برگزار کرده اســت. در این 
جلســه ها، یکی از توصیه های اصلی صندوق، در نظر گرفتن زمانی 
واقع بینانه برای اجرا بوده است. در حال حاضر بر مبنای تبصره بند 1 
ماده 26 قانون الحاق 2، یک دوره 3 ســاله برای این موضوع درنظر 
گرفته شــده که در ســال 1396 به پایان رسید. البته در الیحه بودجه 
ســال 1397 بندی برای تمدید دوره اجرا به مدت یک سال گنجانده 
شده بود که متأسفانه در مجلس شورای اسالمی حذف شد. همچنین 
الیحه ای در این خصوص در وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه شده 
که در حال طی فرایند الزم برای ارســال به مجلس شورای اسالمی 
اســت. باید توجه داشت که کشــوری مانند انگلســتان، از زمانی که 
اجرای حســابداری تعهدی را آغاز کرد تا زمانــی که صورتهای مالی 

تلفیقی را تهیه کرد، 10 سال زمان گذاشت. 
 حبیبی

پاســخگویی، شــفافیت و قابلیت سنجش؛ این ســه موضوع را 
جایی که حســاب و کتاب نگهداری می شود و ثبت انجام می شود، 
می توانیــم تأمین کنیم. اما، در مــواردی که منابع و تعهدها تحت 
کنترل و ثبت و ضبــط نبوده، مانند مطالبــات مالیاتی، ثروتهای 
عمومی شــامل جنگلها، دریاچه ها، و دریاهــا، یعنی جاهایی که 
داراییها و اموالی بوده که تحت کنترل و ثبت و نگهداری حســاب 

نبوده، بیشترین خسارتها متوجه اقتصاد کشور شده است. 

به عنوان مثال، در مورد ضایعات و تخریبهای زیست محیطی، 
این خسارتها خیلی سنگین است. اگر اینها را براورد کنیم و نمایش 
دهیم و افشــا کنیم، شاید خیلی حساسیت را در سطح کشور ایجاد 
کنــد و در آن صورت، همه تالش می کنند به ســمتی حرکت کنند 
که جلوی این خسارتهای زیست محیطی را بگیرند. اما وقتی این 
مسائل پنهان و فقط در قالب یک خبر است، و ارزیابی ریالی از این 
موارد نداریم، هیچ کوششی هم برای پیگیری و مسئولیت خواهی 

از اشخاصی که باید پاسخ دهند ایجاد نمی شود. 
همین مثال ساده نشان می دهد که استانداردهای حسابداری و 
سامانه حسابداری تعهدی می تواند این حساسیت را در کشور ایجاد 
کند. این ارقام خیلی عظیم هســتند و ما باید آنها را به نسل آینده 
انتقال دهیم. اینها به دســت ما رسیده و ما هم مسئول نگهداری 
و انتقــال آنها به نســل بعد و بهبود آن هســتیم. از این حیث من 
فکر می کنم که نظام حســابداری دولتی براســاس استانداردهای 
حســابداری بخش عمومی و حســابداری تعهــدی بتواند کمک 

شایانی به ما بکند. 
 دکتر رحمانی

هدف استانداردها این است که وضعیت مالی و نتایج عملیات مالی 
واحد گزارشگر را نشــان دهد. صورت وضعیت مالی، داراییها، و 
بدهیهــا، و صورت عملکــرد مالی، درامدها و هزینه ها را نشــان 
می دهــد. وقتــی بخواهیم تمــام داراییها و بدهیهــا و درامدها و 
هزینه ها را داشته باشیم باید هم طول را ببینیم و هم عرض را؛ در 
حالی که سامانه نقدی فقط یک نقطه را به ما می دهد، مانند یک 
عکس اســت. سامانه تعهدی بهتر از ســامانه نقدی می تواند این 

هدف را براورده کند. 
از دید جامعه، افزایش فســاد، مشــکالت مالــی و اقتصادی، 
رعایت نشدن حقوق بین نسلی، کمرنگ بودن حق پاسخ خواهی و 
پاسخگویی و شــفافیت، همه محرکهایی هستند که الزام می کنند 
که ســامانه حسابداری تعهدی پیاده شود. وجود چنین سامانه ای، 

چه از دید استانداردها و چه از دید جامعه، ضروری است. 
 دکتر نظری 

رسواییهای مالی و تقلب و پولشویی اتفاقاتی است که به طور 
عمده در اقتصاد بخش خصوصــی روی می دهد. حال آنکه 
سالهاست که در این بخش اســتانداردهای حسابداری با 
قوت بسیار بیشتری از بخش دولتی به کار گرفته شده است.
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 دکتر رحمانی
درســت اســت؛ ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر در بخش 
خصوصی اســتانداردهای حســابداری نبودند آن فسادها بیشتر 
نمی شــد و چه بســا با نبود اســتانداردها، تقلب و فساد در بخش 

خصوصی بیشتر از این می شد که االن هست. 
 دکتر نظری

پرســش بعدی را به این موضوع اختصــاص دهیم که آیا 
اقتصاد دولتی و تصدی گری دولت، چالشی برای به کارگیری 
استانداردهای حسابداری است؟ آیا به کارگیری استانداردها 
در بخش عمومی می تواند بر رونق بازار سرمایه ایران اثر 

بگذارد؟ 
 دکتر فعال قیومی

دامنه اجرای اســتانداردها، واحدهای گزارشــگر بخش عمومی 
اســت که فعالیت غیرانتفاعی انجام می دهنــد و اصوالً  معطوف 
به فعالیتهای حاکمیتی هســتند. مؤسسه های انتفاعی وابسته به 
دولت در دامنه استانداردهای بخش عمومی قرار نمی گیرند. ولی 

اگر به صورت کلی نــگاه کنید، هرچه فعالیت هــای دولت بزرگتر 
باشــد، اجرای اســتانداردها مشــکل تر و چالش ها بیشتر خواهد 
بود. هرچه دامنه کاربرد استانداردها گسترده تر باشد، هزینه های 
توانمندسازی نیروی انسانی، تأمین فناوری اطالعات، و استفاده 

از مشاوران مالی، بیشتر خواهد بود. 
کشوری مانند سوئیس 40 میلیون یورو برای اجرای حسابداری 
تعهــدی هزینه کرد که از این مبلــغ 30 میلیون یورو فقط به طور 
مســتقیم صرف فناوری اطالعات شد و 10 میلیون یوروی دیگر 
صرف توانمندسازی نیروی انسانی، اســتخدام نیروی انسانی و 
همچنین اســتفاده از خدمات مشاوره حســابداران حرفه ای شد. 
هرچه دامنه بزرگتر باشد، مســلمًا اجرای استانداردها، مشکلتر و 

نیازمند برنامه ریزی دقیق تر خواهد بود. 
شــفافیت در بخش عمومی می تواند بر بازار ســرمایه کشــور 
اثرگذار باشــد. زیرا بخش عمومی مســتقل از بخش خصوصی 
نیســت. در واقع بخش عمومی می تواند برای دستیابی به منابع 
جدید اقدام به برون ســپاری کند و یــا از اعتباردهندگان منابعی را 

جذب کند. با افزایش شفافیت این موضوع تسهیل می شود.
 دکتر نظری 

در بخــش دولتی بــرای به کارگیــری اســتانداردها چه 
ســرمایه گذاریهایی در زمینه سامانه های اطالعاتی شده و 

چه برنامه هایی در این زمینه  وجود دارد؟
 دکتر فعال قیومی

بر اســاس ماده 53 قانون محاســبات عمومی کشــور، اختیار و 
مسئولیت تشخیص و تعیین کاال و خدمات مورد نیاز دستگاه های 
اجرایی به عهده رئیس دستگاه است که این موضوع در خصوص 
نرم افزار حســابداری نیز صدق می کند. البته این نرم افزارها باید 
به گونه ای طراحی شوند که قابلیت ارائه هر نوع اطالعات الزم به 

مبادی ذیربط را داشته باشند. 
درحال حاضر، یک ســامانه به نام سامانه نظارت آنی معاونت 
نظارت مالی و خزانه داری کل کشور موسوم به »سناما«  در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی وجود دارد که خروجی تمام ســامانه های 
حســابداری دستگاه های اجرایی وارد این سامانه می شود و از آن 
برای تهیه گزارشهای کالن کشــور مانند صورت حساب عملکرد 
ســاالنه بودجه کل کشــور اســتفاده می شــود. تمــام واحدهای 
گزارشــگر موظفند از طریق سامانه یادشــده )سناما(، اطالعات 

دکتر فعال قیومی:

نیاز به اصالح قوانین

کمبود

 نیروی انسانی متخصص

مشکالت مرتبط با

فناوری اطالعات

همگی از پیش نیازهای

اجرا و استقرار

استانداردهای

بخش عمومی

محسوب می شوند
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الزم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند. 
از ســوی دیگر همان طور که پیش از این هم اشــاره شد، در 
اجرای حســابداری تعهدی، موضوع فناوری اطالعات بســیار 
بااهمیت است. واحدهای گزارشگر نیاز به زیرسیستمهایی دارند 
که اطالعات الزم را جمع آوری و به سیســتم حسابداری منتقل 
کند. این موضوع در چک لیســت بررســی عملکــرد واحدهای 
گزارشگر که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری 
طراحی شــده اســت، مد نظر قرار گرفته و در صورت نبود چنین 
سیســتمهایی به واحدهای گزارشــگر برای ایجاد آن تذکر داده 
می شود. شواهد اولیه نشــان می دهد بیشتر واحدهای گزارشگر 

کشور از نبود سامانه های جامع، احساس کمبود می کنند. 
 حبیبی

خیلی از منابع سرگردان هستند و شناخته شده نیستند، و صرف 
کارهایی می شــوند که هیــچ ارزش افــزوده ای در جامعه ایجاد 
نمی کنند. شفافیت باعث می شــود که اینها بیرون بیاید. وقتی 
شفافیت ایجاد کنیم، منابع مالی و محلهای هزینه ها را شناسایی 
می کنیم و به این نتیجه می رســیم که می توانستیم این منابع را 
بهتر اســتفاده کنیم و هزینه هــای بدون ارزش افــزوده را کنار 

بگذاریم. 
متأسفانه دامنه انتظاراتی که مردم از دولت دارند بسیار گسترده 
است. در نتیجه، هر اقدامی، به نحوی به دولت مربوط می شود. 
عمده منابع در اختیار دولت و بخشــهای عمومی است و بخش 
خصوصی یک بخش منفعل شده است. نهادهایی هم که ایجاد 
شــده، توانمندی بخــش خصوصی را ندارند. متأســفانه دولت 
مجبور اســت که این بار بسیار ســنگین را به دوش خود بکشد. 
بنابراین اگر بخواهید در دولت، با این تعریف و این حجم، و این 
مســئولیت، تغییری ایجاد کنید، از دو نظر بسیار چالش برانگیز 
است؛ یکی از لحاظ زمانی، و دیگری از لحاظ منابع مالی. یعنی 
برای هر تغییر زمان بســیار زیاد و منابع مالی بســیار زیاد الزم 

است که بدنه سنگین دولت تن به اصالحات بدهد. 
نکته مهمی که دیگر اعضای محترم جلسه هم مطرح کردند 
این اســت که بخش خصوصی منفعت گراســت و در این راستا 
سنجشــهای مختلفی را انجام می دهد که اســتانداردها، زمینه 
صحت و اجرایی شــدن این سنجشــها را فراهم می کند. برای 
رسیدن به نفع عمومی حاصل از عملکرد دولت و بخش عمومی 

هم اســتاندارد الزم اســت. متأســفانه در این بخشها در طول 
دهه های گذشته نفع گرایی مطرح نبوده و لذا سنجشهای الزم، 
و التزام به اســتانداردها، هم نهادینه نشــده است. تا زمانی که 
منفعت طلبی ملی و اجتماعی در حوزه های یادشــده احیا نشود، 

به استانداردها هم به طور جدی توجه نخواهد شد. 
به رغم گذشــت حدود سه سال از اجرای ســامانه حسابداری 
تعهــدی، در نگرش مدیران و تصمیم گیریهای آنها نســبت به 
گذشــته، اتفاق درخور توجهی نیافتاده اســت. علــت این امر، 
توجیه نبودن و کمبود آموزش مدیران در بهره برداری از سامانه 

جدید است.
 دکتر رحمانی 

پیاده ســازی اســتانداردهای بخــش عمومــی نیازمند حمایت 
مالی، سیاســی، و قانونی اســت. به نیــروی کار متخصص، و 
نیروی باتجربه نیــاز دارد. همه این حمایتها را می خواهد. حاال 
این حمایتها کجا مؤثرتر می شــود، در اقتصادهایی که سبکتر و 
چابکترنــد؛ یعنی اقتصادهایی که کمتر دولتی هســتند. اقتصاد 
وقتی که دولتی باشــد، و برای نمونه برای یک تغییر به حمایت 
قانونی نیاز باشــد، مدتها طول می کشــد تا مشــکل حل شود. 
اقتصاد ما هم بیشتر دولتی اســت، خوب به طور طبیعی چالش 
بزرگی در پیاده ســازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

در مقابل ما وجود دارد. 
دولت و بخش خصوصی تعامــالت زیادی دارند. وقتی یک 
طرف شفاف تر شود، و شــفافیت نتیجه اش کارایی و اثربخشی 
باشــد، طرف دیگر نیز منتفع می شــود. وقتی بخش خصوصی 

منتفع شود، بازار سرمایه نیز رونق می گیرد. 
 دکتر ابوالحالج 

در وزارت بهداشــت وقتی که حسابداری تعهدی را اجرا کردیم، 
بیمارســتانهای ســودده و بیمارســتانهای زیانده نیز مشخص 
شدند. یکی از اتفاقهای خوب این بود که بیمارستانهای سودآور 
را به طرف بازار سرمایه ســوق دهیم. هفته گذشته جلسه ای با 
بورس برگزار شد که بیمارستانها بتوانند تا سقف 49 درصد سهام 

خود را در بازار عرضه کنند. 
از اطالعاتی که از سامانه حسابداری تعهدی به دست آوردیم، 
مشــخص شد که ســاالنه چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان 
در بازار ســالمت )اعم از دولتی و خصوصی( هزینه می شود که 
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حدود 70 هزار میلیارد آن سهم دولت است. این در حالی است 
که از مجموع 900 بیمارســتان موجود در کشــور، تقریبًا 700 
بیمارســتان دولتی و 80 بیمارســتان متعلق به تأمین اجتماعی 
و ارتش و مابقی بیمارســتانها توســط بخــش خصوصی اداره 
می شــوند. این پرسش خیلی مهم اســت که دولت اگر بخواهد 

کوچک شود باید از کجا شروع کند؟ 
اول باید شــفافیت وجود داشته باشــد. آیا کسی حاضر است 
یک بیمارســتان با زیان انباشــته را تحویل بگیرد؟ پروژه های 
بیمارســتانی در سطح کشــور داریم که نیمه کاره اند، منابع مالی 
بخش عمومی کفاف ادامه فعالیت را نمی دهد، چه باید بکنیم؟ 
با وجود این، برای پاسخ به پرسشهای اشاره شده، بازار سرمایه 
راه حل دارد و حســابداری تعهدی زمینه هــا را برای ورود بازار 

سرمایه به این عرصه مهیا می کند.
در وزارت بهداشــت یک جــا نقش حاکمیتــی داریم؛ برای 
نمونه در نطنز و یا خاف، باید بیمارســتان داشته باشیم، شبکه 
بهداشــت داشته باشیم، با هر قیمتی که باشد، حتی اگر ضریب 
اشــغال تخت بیمارستان پایین باشــد. اما چه کسی گفته که در 
وسط کالن شهرها باید دولت، بیمارستان اداره کند. تجربه این 
را داریــم که مدیریت 6 یا 7 بیمارســتان را به بخش خصوصی 
بــا تعرفه دولتی واگــذار کردیم. بخش خصوصی موفق شــده 
هزینه ها را کاهش دهد و بیمارستان را به سوددهی نزدیک کند. 
بــرای چنیــن تصمیم گیــری راهبــردی، مدیــران نیازمند 
اطالعــات و به ویژه اطالعات مالی دقیق می باشــند و اگر خطا 
برویم می تواند عوارض ســنگینی داشته باشد. بدون اطالعات 
مالی قابل اتــکا و مربوط اصاًل امکانپذیر نیســت که وارد بازار 
ســرمایه شویم. حسابداری تعهدی و اســتاندارد حسابداری در 
حوزه بخش عمومی، دانشــی است که آن را تازه فراگرفته ایم، 
ناچاریم آموزش بدهیم، و چندین سال تجربه کنیم. این، تغییر 
رفتار اســت و در این تغییر رویکرد، ابتدا حرکت ُکند است، اما با 
گذشت زمان و فرهنگ سازی و نهادینه  شدن، این تغییر رویکرد 

شتاب بیشتری خواهد داشت.
بازار ســرمایه، فکر می کنم که یکــی از جاهای خیلی خوبی 
اســت که می تواند به دولت کمک کنــد. دولت هم باید مواظب 
باشــد برای تأمین مالــی، به جای اوراق، از واگــذاری داراییها 

استفاده کند. 

 شریعتی 
اجازه می خواهــم قبل از اینکه به چالشــهای پیش روی دولت 
در به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی بر 
مبنای تعهــدی بپردازم، محدوده و پیچیدگی امور عمومی را به 

اختصار مرور کنیم.
براســاس قانون مدیریت خدمات کشــوری اموری که توسط 
دولت انجام انجام می شود در 4 گروه طبقه بندی شده که شامل 

موارد زیر است:
1- امــور حاکمیتی یعنــی اموری که تحقــق آن موجب اقتدار و 
حاکمیت کشور است و کلیه افراد جامعه بدون محدودیت از منافع 
آن بهره منــد می شــوند؛ از قبیل سیاســتگذاری، قانونگذاری، 

حفظ تمامیت ارضی کشور و نظایر آن؛
2- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی که موجب بهبود وضعیت 
زندگــی افراد می شــود، از قبیــل آموزش عمومی، ســالمت و 

درمان، علوم و تحقیقات، تربیت بدنی و ...؛
3- امــور زیربنایــی شــامل طرحهایــی کــه موجــب تقویــت 
زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می شود، از قبیل احداث 

راه ها، سدها، بنادر و ...؛ و
4- امور اقتصادی یعنی اموری که دولت مانند ســایر افراد جامعه 
اقدام به نگهــداری و بهره برداری از داراییهــا می کند، از جمله 

فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی. 
بــا این توضیحات، اگر امور تصدی گــری دولت را محدود به 
مورد چهــارم، یعنی امور اقتصادی، بدانیم که عمومًا از ســوی 
شــرکتهای دولتی انجام می شــود، در این بخش علیرغم سهم 
بــاالی دولت در این حوزه، در خصوص اســتقرار حســابداری 
تعهــدی و رعایت اســتانداردهای گزارشــگری مالی اساســًا با 
چالشــی مواجه نیســتیم، چرا که شــرکتهای دولتی سالها است 
که از نظام حســابداری تعهدی اســتفاده می کننــد و همزمان با 
بخش خصوصی مشمول به کارگیری استانداردهای حسابداری 
واحدهای تجــاری بوده و از اینرو می توان شــرکتهای دولتی و 
شرکتهای بورسی را در حال حاضر از جمله شفافترین بنگاه های 

اقتصادی دانست. 
یادآوری این نکته ضروری اســت که مطابق اســتانداردهای 
بخش عمومی، استانداردهای مذکور برای کلیه واحدهای بخش 
عمومی به اســتثنای واحدهایی که تهیه صورتهــای مالی آنها 
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براســاس استانداردهای حســابداری واحدهای تجاری )انتفاعی( 
مناسب تر است، کاربرد دارد. بر این اساس، شرکتهای دولتی ملزم 
به رعایت استانداردهای حســابداری واحدهای تجاری )انتفاعی( 
هســتند که این کار از همان ابتدا صورت گرفته و بنابراین در حال 
حاضر دولــت از بابت تصد یهای اقتصادی و حتــی امور زیربنایی 
که عمدتًا از ســوی شــرکتهای دولتی برمبنای حسابداری تعهدی 
انجام می شود، در رابطه با رعایت استانداردهای گزارشگری مالی 
برمبنای تعهدی با چالش جدی مواجه نیســت؛ چرا که همانگونه 
که اشاره شد این بخش از کارها از قبل برمبنای حسابداری تعهدی 

انجام می شده است. 
بنابراین، آنچــه که فعال می تواند چالش برانگیز باشــد، گذار از 
مبنای نقدی به مبنای حسابداری تعهدی در مورد اموری است که 
مشخصًا به وســیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی انجام می شود 
و ایــن امور اگرچه به لحاظ حجم و گســتردگی زیاد اســت، لیکن 
تراکنشــهای مالی مرتبط بــا آن عمومــًا دارای آنچنان پیچیدگی 
نیســت که از نقطه نظر اجرا مانع جدی برای اســتقرار حسابداری 
تعهدی باشــد. در مورد حجم زیاد و گســتردگی کار نیز با توجه به 
توسعه فناوری اطالعات و ضرورت استفاده از نرم افزارهای مالی، 
سهولت، سرعت و دقت در اجرا و ارتقای نظامهای کنترلی که خود 
موجب ارتقای ســالمت کار می شود، نیز میسر است؛ زیرا یکی از 
ویژگیها و مزیتهای ســامانه های اطالعاتی این است که می توان 
به نحو اطمینان بخش و مؤثر بخشی از فرایندهای کنترلی را درون 
ســامانه پیش بینی کرد تا از خطاهای ســهوی و عمدی و تحریف 

اطالعات جلوگیری شود. 
در هر حــال، کاربرد اســتانداردهای گزارشــگری مالی بخش 
عمومی بر مبنای حســابداری تعهدی اجتناب ناپذیر است، هرچند 
که با چالشــهایی روبه رو اســت که باید به تدریج مرتفع شود. اهم 

مشکالتی که در حال حاضر می توان آز آن نام برد عبارتند از:
• کمبود نیروهای متخصص که بخشی از درون دولت و بخشی نیز 

از خارج از دولت باید تأمین شود؛
• آموزش گســترده نیروهای موجود پــس از تعیین میزان آمادگی 
و تمایل بــرای آموزش از طریق برگــزاری دوره های کوتاه مدت، 

همایشها و دوره های دانشگاهی؛ و
• اهتمــام و بســیج عمومی کارکنــان مالی دســتگاه ها برای 
شناســایی و ارزشــیابی داراییها و بدهیهای دولــت به منظور 

انعکاس در سوابق مالی. 
در خصــوص داراییهــا، آمار و اطالعاتی وجــود دارد، لیکن به 
علت اینکه در بستری از حداقل کنترلهای داخلی که برای استقرار 
نظامهای حســابداری تعهدی مورد نیاز اســت، تهیه نشده، قابل 
اتکا و کامل نبوده و نیازمند برنامه ریزی، تهیه دســتورالعمل، کار 
گســترده و نظارت است. البته، در این خصوص تا حدی که مطلع 
هســتم، اقدامهای اولیه انجام شــده و کار در جریان است. اما در 
مورد بدهیها به ســبب نبود اطالعات منســجم در سوابق مالی و 

فقدان مستندات قابل اتکا کار مشکل تر و زمانبر است. 
در هر حال شناسایی داراییها و بدهیها به عنوان یکی از اقدامهای 
مهم شفاف ســازی اطالعات مالی دستگاه های عمومی باید با قید 
اولویت مورد توجه مســئولین قرار گیرد و الجرم همکاری آنان را 
طلب می کند و در ایــن خصوص اراده برای انجام این کار باید نزد 
مدیران اجرایی و مسئولین مالی دستگاه های اجرایی وجود داشته 

باشد.
متأسفانه مسئولین دستگاه های اجرایی شناخت درستی از منافع 
حســابداری تعهدی و گزارشــگری مالی مبتنی بر اســتانداردهای 
حســابداری بخش عمومی ندارند. به هر حال، اگر مدیر دســتگاه 
اجرایــی حمایت نکند، اســتقرار نظام حســابداری تعهدی خیلی 
ســخت پیش مــی رود. متأســفانه دربــاره اهمیــت موضوع نه 
در روزنامه هــای پرشــمار و نــه در صداوســیما بحــث، گفتگو و 
فرهنگ ســازی نشده اســت. تالشــهای وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، سازمان حسابرسی و دیگر دستگاه ها جهت استقرار نظام 
حســابداری تعهدی در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که عزم و 
اراده جدی نزد مدیران رده های باالی کشــور در این زمینه وجود 

داشته باشد.
• تأمین منابــع مالی دیگر چالش پیش رو اســت که نیازمند درك 
دست اندرکاران و نمایندگان مجلس به اهمیت این موضوع است. 
کاری که باید بشود جلب نظر مساعد مدیران دستگاه های اجرایی 

است.
• حسابرســی صورتهای مالــی واحدهای بخــش عمومی، نکته  

بااهمیت و درخور توجه دیگر است که باید به آن پرداخته شود. 
در زنجیره اســتقرار حســابداری بخش عمومی کارهای زیادی 
انجام شده است؛ اســتاندارد تدوین شده، پشتوانه قانونی تا حدود 
زیــادی برای آن وجــود دارد و اقدامهای اجرایی برای شناســایی 
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داراییها و بدهیها شــروع شــده اســت. اما در حوزه حسابرسی 
صورتهای مالی بخش عمومی، کار شــروع نشــده است. وقتی 
گزارشی به دســت شما می رسد که حسابرسی نشده، شما چقدر 
می توانید به صحت اطالعات آن پی ببرید. اگر بخشی از داراییها 
در گزارش منعکس نباشــد، یا به درستی ارزیابی نشده باشد، اگر 
داراییهای واقعی ثبت نشــده باشد، بدهیهای واقعی ثبت نشده 
باشــد، و یا درامدهای منعکس شده کمتر یا بیشتر از واقع باشد، 
کســی متوجه نمی شــود؛ یعنی اینکه این اطالعــات قابل اتکا 
نیســت و نمی تواند مبنای تصمیم گیری اســتفاده کنندگان قرار 

گیرد. 
حسابرســی صورتهای مالی تهیه شــده برمبنای استانداردهای 
حســابداری بخش عمومی به عنوان یك خدمت اطمینان بخش، 
از اهمیــت باالیی برخوردار اســت. براســاس تجربــه ای که در 
مورد اجرای اســتانداردهای واحدهای تجاری دارم تأکید می کنم 
که انجام حسابرســی صورتهای مالــی واحدهای عمومی و اظهار 
نظر حرفه ای در مورد کیفیت رعایت اســتانداردها، ســهم مهم و 
انکارناپذیر و اثربخشی در نهادینه شدن اجرای صحیح استانداردها 
خواهد داشــت؛ در این صورت است که مدیران واحدهای ذیربط 
به اهمیت آن واقف خواهند شــد. الجرم درصد باالیی از موفقیت 
به کارگیری و اجرای صحیح اســتانداردهای حســابداری تعهدی 
بخــش عمومی منــوط به انجام حسابرســی حرفه ای نســبت به 

صورتها و اطالعات مالی تهیه شده است.
طبــق مــاده 2 قانون دیــوان محاســبات کشــور، وظیفه 
حسابرسی به عهده دیوان محاســبات قرار گرفته و طبق ماده 
8 همــان قانون، اجازه اســتفاده دیوان محاســبات از خدمات 
حسابرســان بخش خصوصی نیز داده شده است. بنابراین در 
این مورد ظرفیت قانونی وجود دارد، اما نیازمند برنامه ریزی و 

هماهنگی و توجه به ضرورت و اهمیت آن است.
 حسینی عراقی 

به موجب ماده 128 قانون محاســبات عمومی، طرح و تنظیم 
سیستم حسابداری دولتی به طور کامل، از جمله اجرای ماده 1 
آیین نامه مذکور، به عهده اداره کل »هماهنگی و تلفیق حسابها 
و روشهای حسابداری« اســت. این اداره، زیرمجموعه شاخه 
هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت و دستورالعملهای 
حسابداری پس از تأیید دیوان محاسبات کشور، از طریق شاخه 

مذکور جهت اجرا به تمامی دستگاه های اجرایی ابالغ می شود. 
ذیحسابی و یا مدیر مالی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم 
صورتهای مالــی مکلف بــه رعایت دســتورالعملهای صادره 
می باشند. چگونگی رسیدگی به صورتهای مالی دستگاه های 

اجرایی به عهده حسابرسان دیوان است. 
در ارتبــاط با تهیه، تصویــب و به کارگیری اســتانداردهای 
حســابداری بخش عمومی، پیش از این صحبت شد. باز هم 
تکرار می کنم به نظر بنده تا زمانی که استانداردهای حسابداری 
بخش عمومی با قوانین مالی و محاســباتی کشــور هماهنگ 
نشوند و صددرصد اجرایی نگردند، اتخاذ تصمیم در خصوص 
انتقال به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 

نتیجه بخش نخواهد بود.
 دکتر ابوالحالج 

جامعه حرفه ای نقش خودش را باید به درستی ایفا کند. جامعه 
حرفه ای یک آدم یا یک موجود مجازی نیســت، همه ما باهم 
هستیم؛ سازمان حسابرسی، وزارت دارایی، دیوان محاسبات 
و … مفاهیم حرفه ای بین ما مشــترک است و باید در ترویج و 
توســعه آن در بخش دولتی تالش کنیم. این، یک کار گروهی 
است. جامعه حرفه ای باید به این سمت حرکت کند که مسائل 
را در ســاختار دولت حل بکند. در مجموع، به نظر من حرکت 
کند اســت، اما نتایج خیلی خوبی داشــته و امیدوار هستم که با 

کمک هم به نتیجه برسیم، و افق دور از دسترس نیست. 
 دکتر رحمانی 

افق دید نســبت بــه آینده خیلی امیدوارکننده اســت. این 3 یا 
۴ ســال گذشــته را نگاه کنیم، می بینیم آنچه انجام شده خیلی 
فراتــر از انتظــار بوده، با درنظــر گرفتن همه کاســتیها. تعداد 
12 اســتاندارد تا االن تصویب شــده، 2 اســتاندارد در مرحله 
پیش نویس است. کارهای بیشتری هم در دست است از جمله 
اســتانداردهای تلفیق. حــدود ۴ تا ۵ اســتاندارد در این زمینه 
در دســت تحقیق و بررسی اســت. دو موضوع مهمی که الزم 
است در بخش عمومی به آنها توجه عمده صورت گیرد، بحث 
حسابرسی صورتهای مالی و پیاده سازی مدیریت مالی بخش 
عمومی است. بدون پرداختن به این دو موضوع اساسی، صرفًا 
تهیه صورتهــای مالی مبتنی بر مبنای تعهــدی، در درازمدت 
نمی تواند ترسیم کننده افقی روشن برای بخش عمومی باشد.
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 حبیبی
به نظر من در خصوص نظام مالــی بخش دولتی، آینده خوبی 
در انتظار اســت و امیدواریم زحماتی که مجموعه دوســتان در 
دســتگاه های اجرایی، ســازمان حسابرســی، وزارت دارایی، 

دیوان محاسبات متحمل شده اند به ثمر برسد. 
در جریان استقرار سامانه حســابداری تعهدی، بعد از اینکه 
وزارت دارایــی پیش نویــس را تهیه کــرد، در کمیته  ماده 128 
قانون محاسبات مطرح شد، استانداردها هم یک به یک نهایی 

و منتشر شده است و کار هنوز ادامه دارد.
در ایــن مورد کاســتیهایی وجود دارد. نقطه مشــترکی بین 
دیوان محاســبات و وزارت دارایی وجــود دارد برای اینکه چه 
شــکلی نظارت کنیم که فرایند استقرار را پشــتیبانی و تسریع 

کنیم. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. 
خیلی از قانونها باید تغییر کند. موارد مغایر با استقرار سامانه 
حســابداری تعهدی هم باید با قوانین جدید اصالح شود. این 
هم متأســفانه چالشی اســت که با آن روبه رو هستیم و اگر این 
اتفاق نیافتد، اســتقرار و بهره گیری کامل از سامانه حسابداری 

تعهدی، دشوار می شود. 
شناســایی و آموزش فرایند بهره برداری از اطالعات سامانه 
حســابداری تعهــدی و الزامــی ســاختن آن بــرای مدیران و 

تصمیم گیران، چالش بعدی استقرار استانداردها است.
گرچه با تدوین اســتانداردهای حسابداری در بخش عمومی 
امــکان تجزیه وتحلیل فزونــی منافع بر مخــارج و فرصت از 
دســت رفته فراهم می گردد، اما متأســفانه در حــال حاضر در 
سطوح تصمیم گیری و مدیریت کشور آگاهی و توانمندی الزم 
برای بهره گیری از قابلیتهایی که در ذات ســامانه حســابداری 
تعهدی وجود دارد، فراهم نیست و به کمک این تحوالت، تنها 
خدماتی در ســطوح کاربری، آنهم به صورت گنگ و غیرشفاف 

ایجاد شده است.
 دکتر فعال قیومی

در پایــان، آمــاری را در خصوص صورتهــای مالی واحدهای 
گزارشگر ارائه می کنم. برای سال مالی 1394 در حدود 2233 
واحد گزارشــگر در حدود 65 درصد از واحدها، صورتهای مالی 
خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کردند. در ســال 
مالــی 1395 این تعداد به 2800 واحد یعنــی تقریبًا 82 درصد 

افزایــش یافت. ایــن موضوع نشــان می دهد کــه واحدهای 
گزارشــگر بخش عمومی در مســیر اجــرای اســتانداردهای 

حسابداری بخش عمومی پیش می روند. 
کاســتی بزرگی کــه در حال حاضر وجــود دارد و قضاوت در 
این زمینه را مشکل می سازد، نبود حسابرسی صورتهای مالی 
اســت. در واقع صورتهــای مالی واحدهای گزارشــگر بخش 
عمومی )البته به جز واحدهایی مانند دانشگاه ها و طرح تملک 
داراییهای سرمایه ای شرکتهای دولتی( حسابرسی نمی شود که 
ایــن موضوع قابلیت اتکای اطالعات ایــن صورتها را با تردید 
مواجه ســاخته است. به خاطر اینکه بتوانیم تحلیلی از پیشرفت 

کار داشته باشیم، حسابرسی صورتهای مالی الزامی است. 
 شریعتی

اســتقرار استانداردهای گزارشــگری مالی مبتنی بر حسابداری 
تعهدی یک نیاز است و امروزه، در دنیا به عنوان تنها ابزار موجود 
برای اعمال حق حســابخواهی مردم قلمداد می شود. مدیران 
هم برای پاســخگویی و دفاع از عملکرد و اعتبار خودشــان، و 
بــرای اینکه اثبات کنند که کارشــان را درســت انجام داده اند، 

    حبیبی:

اگر می خواهیم

پاسخگویی

داشته باشیم

به عنوان دولت

به عنوان

 دستگاه اجرایی

باید به 

استاندارد پایبند باشیم
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نیازمند گزارشگری برمبنای حســابداری تعهدی هستند. این 
کاری است که شروع شده، و به اعتقاد من برگشت ناپذیر است.

 دکتر نظری 
چه تفاوتی بین ضرورت به کارگیری استانداردهای 
در بخش خصوصی  مالی  گزارشــگری  بین المللی 
از اســتانداردهای حسابداری  و ضرورت استفاده 
بخش عمومــی در بخش دولتــی و عمومی وجود 

دارد؟ 
 شریعتی

به نظــر مــن، اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومی و 
استانداردهای حســابداری واحدهای تجاری را باید در حوزه و 
محیط مربوط به خودش و از نقطه نظر استفاده کنندگان مربوط 

مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. 
وجود شفافیت و دسترسی به اطالعات مفید در دامنه کاربرد 
اســتانداردهای حســابداری واحدهای تجاری، نه فقط از نگاه 
ســرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، و ایجاد امنیت برای مشارکت 
عمومی در ســرمایه گذاری های اقتصادی، یك ضرورت است، 
بلکــه وجود اطالعات مالــی قابل اتکا و شــفافیت در فعالیت 
بنگاه هــای اقتصــادی از نقطه نظــر تأمین منافــع عمومی در 

رابطه با تعیین ســهم دولت از منافع و فعالیتهای اقتصادی که 
به صــورت مالیات عملکرد و مالیات بــر ارزش افزوده دریافت 

می شود، مهم است.
از طــرف دیگــر، دولــت به لحــاظ برخــورداری از قدرت 
حاکمیت و دسترســی به منابع مالی زیادی که از طریق مالیات 
و فــروش نفــت به دســت مــی آورد، به منظور پاســخ به حق 
حســاب خواهی مردم و نماینــدگان آنان، و ایفای مســئولیت 
قانونی پاســخگویی در مورد نحوه تأمین و مصرف این منابع، 
نیازمند اســتانداردهای گزاشــگری بخش عمومی اســت که 
بهترین ابزار برای پاسخگویی است. ضمن اینکه استانداردها 
موجب ارتقای ســالمت و انضبــاط مالــی در بخش عمومی 
خواهد شــد و طبعًا وجود اطالعات شفاف و همچنین استقرار 
نظــام کنترلهای داخلی که از لوازم ضــروری برای به کارگیری 
اســتانداردهای بخش عمومی اســت، تا حدود زیادی مانع از 
ایجاد فساد می شــود. بدیهی است سالمت در بخش عمومی 
بر ایجاد ســالمت در بخش غیردولتی نیز مؤثر است و این دو 

بر هم نیز اثرگذارند.
 دکتر نظری

از حضور و ارائه رهنمودهای ارزشمندتان سپاسگزارم.
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