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از اینک�ه دع�وت م�ا را پذیرفتی�د 

ب�ه  توج�ه  ب�ا  سپاس�گزاریم. 

نظ�ارت  معاون�ت  مه�م  نق�ش 

مال�ی و خزان�ه  داری کل کش�ور در 

گزارشگری مالی دولت امیدواریم 

در آینده فرصتهای بیشتری برای 

انتقال تحوالت حوزه فعالیت شما 

به جامعه داشته باشیم. برای آغاز 

گفتگو درباره مدیریت هزینه کمی 

توضیح دهی�د و روش�ن بفرمایید 

که در بخ�ش عموم�ی اهمیت آن 

چیست؟

اکرمی
مدیری��ت هزین��ه عب��ارت اس��ت از 
مجموعه اقداماتی كه مدیریت برای 
كنترل و كاهش مس��تمر هزینه های 
س��ازمان با حفظ كیفی��ت خدمات یا 
محص��والت انجام می ده��د. نكته 

حائز اهمیت در این فرایند آن است 
كه كاهش هزینه ها منجر به كاهش 
از  اس��تفاده كنندگان  رضایت  من��دی 
خدم��ات ی��ا محص��والت س��ازمان 
فلسفه ای  نش��ود. مدیریت هزینه، 
عام اس��ت كه به فعالیته��ا یا بخش 
خاص��ی از ی��ك س��ازمان مح��دود 
نمی ش��ود. در واق��ع، ه��دف اصلی 
سیس��تم مدیریت هزینه را می توان 
ارائ��ه خدم��ات ی��ا محص��والت ب��ا 
كیفی��ت مناس��ب و حداق��ل به��ای 

تمام شده دانست. 
بخ��ش  در  هزین��ه  مدیری��ت 
عمومی با توجه به گس��ترش دامنه 
و حجم فعالیتها، تنوع در خدمات و 
محص��والت و همچنین محدودیت 
باالی��ی  بس��یار  اهمی��ت  از  مناب��ع 
برخوردار است. البته در حال حاضر 
رویكرد اكثر كشورهای توسعه یافته 

گفتگو
 با

آقای دکتر سید رحمت ا    هلل اکرمی

بهبود سیستمهای 
برنامه ریزی، کنترل 

و 
مدیریت منابع 

آقای دکتر سیدرحمت ا     هلل اکرمی دانش آموخته 
دکتری مدیریت از آکادمی بین المللی علوم بازرگانی 

بلژیک است. ایشان همچنین عضو جامعه حسابداران 
رسمی ایران، عضو جامعه مدیران مالی کشور، ناظر 

منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای 
عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو هیئت 
تشخیص صالحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، 
مسئول ستاد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

و عضو هیئت تشخیص صالحیت حسابداران رسمی 
می باشد و سالها عضو غیرموظف هیئت مدیره و 
نماینده سهام دولت در بانک تجارت بوده است.

دکتر اکرمی نزدیک به 21 سال سابقه فعالیت 
در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی سابق از سطح کارشناس تا معاون  امور 
اداری، مالی و منابع انسانی این سازمان را در 

کارنامه شغلی خود ثبت نموده است. ایشان به دلیل 
عالقه وافر به امور پژوهشی، در طرحهای مطالعاتی 

متعددی مشارکت داشته و مقاالتی را به رشته تحریر 
درآورده است.

دکتر سیدرحمت ا    هلل اکرمی از سال 1387 معاون 
نظارت مالی و خزانه دار کل کشور است.
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توج��ه به منابع و مدیریت آن به ج��ای مدیریت صرف هزینه ها 
اس��ت. بنابرای��ن مدیری��ت هزینه به عن��وان اب��زاری در جهت 

مدیریت منابع مورد توجه قرار می گیرد. 

در تجربه ه�ای موف�ق جهانی چ�ه روش یا روش�هایی برای 

مدیری�ت هزینه ها و اندازه گی�ری کارایی و اثربخش�ی به کار 

رفته است؟

اکرمی
در ح��ال حاض��ر كنترل مخ��ارج دولت اهمیت خود را از دس��ت 
داده و نی��از ب��ه بهب��ود در سیس��تمهای برنامه ری��زی، كنترل و 
مدیریت منابع دولت مطرح ش��ده اس��ت. مدیریت منابع دولت 
نیاز به مش��خص كردن هدفها، تأكید بر نتایج و س��پس استفاده 
از مدیریت هزینه و حسابداری مدیریت برای كاهش هزینه ها و 

افزایش كیفیت خدمات دارد. 
تأكید برنتایج عملكرد باعث خواهد شد تا استفاده كنندگان 
گزارشهای مالی دولت، دید وسیعتری پیدا كرده و اطالعات 
بیش��تری در م��ورد نتای��ج عملك��رد و هزینه ه��ای اجرای 
فعالیتها داش��ته باش��ند. این امر موجب توجه دولتمردان و 
سیاستگذاران به اقتصادی بودن، كارایی و اثربخشی منابع 
دولت می ش��ود. برای تحقق این امر نه تنها باید روش��های 
بودجه بن��دی موج��ود ب��رای افزای��ش هماهنگ��ی در ای��ن 
سیس��تم بهبود یابد، بلكه بای��د ُبعد جدیدی را برای ارزیابی 
مدیریت فعالیتهای دولت��ی مطرح كرد تا با تأكید بر هدفها، 
نتایج، محاس��به بهای تمام ش��ده فعالیتها، كاهش هزینه ها 

و مدیری��ت فعالیته��ای دولت��ی باعث 
افزایش رضای��ت مردم و ارائه خدمات 

با كیفیت باال و هزینه پایین گردد.

همانگونه ک�ه می دانیم در قانون برنامه 

چهارم و پنجم توسعه، بخش عمومی 

مل�زم ب�ه تهی�ه و ارائه بودجه س�االنه 

در قالب بودجه عملیاتی ش�ده اس�ت. 

مفهوم بودجه ریزی عملیاتی چیست؟

اکرمی
فراین��د مرتبط س��اختن هزینه ها و نتایج 

را بودجه ری��زی عملیات��ی می نامن��د. بودجه ری��زی عملیاتی در 
واق��ع یك��ی از رویكرده��ای اثربخ��ش و نتیجه  مح��ور در نظام 
بودجه ری��زی اس��ت ك��ه برمبنای قیم��ت تمام ش��ده خروجی ها 
تعریف می ش��ود. بودجه ریزی عملیاتی فرایندی مس��تمر است 
كه تمامی مدیران دولتی در همه سطوح در آن مشاركت دارند. 
این نوع مشاركت مس��تلزم وجود حلقه های بازخورد در درون 
سازمانهاست تا مدیران ارشد همواره از امكانات بیشتر و بهتری 
برای اخذ تصمیمات صحیح تر و اداره بهتر س��ازمان متبوع خود 
برخوردار باش��ند. بودجه ریزی عملیاتی در نهایت به تخصیص 
مؤثرتر منابع در درون وزارتخانه ها و س��ازمانها منجر می شود و 
این توانایی را به مدیران می دهد تا قادر باش��ند به نحو مؤثرتری 
از منابع اختصاص یافته به سازمان تحت امر خود )برای رسیدن 
ب��ه هدفه��ا و نتایجی كه برنامه ری��زان و سیاس��تگذاران مدنظر 

داشته  اند( بهره برداری كنند.

رویک�رد بودجه ریزی عملیاتی در ایران چه ویژگیهایی دارد؟ 

چه پیش�رفتها و موفقیتهایی داشته است؟ چه راهی در پیش 

است؟

اکرمی
در ای��ران، ض��رورت اص��الح نظ��ام بودجه ری��زی در راس��تای 
ایجاد ام��كان ارزیابی كارایی، اثربخش��ی و صرفه اقتصادی در 
مص��رف منابع، از دیرباز م��ورد توجه بوده اس��ت. قانونگذار در 
م��واد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توس��عه، ماده 16 قانون 
مدیریت خدمات كشوری و ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه 
جمه��وری اس��المی ای��ران، دولت را 
موظف به اص��الح فرایند بودجه ریزی 
و زمینه  س��ازی ب��رای اس��تقرار نظ��ام 
بودجه ریزی مبتنی ب��ر عملكرد نموده 
تاكن��ون دو  ای��ن اس��اس  ب��ر  اس��ت. 
دس��تورالعمل در خصوص بودجه  ریزی 
عملیاتی در قالب پیوستهای بخشنامه 
و 1393 كل  بودج��ه س��الهای 1392 
كش��ور توس��ط معاون��ت برنامه ریزی و 
نظ��ارت راهب��ردی رئیس جمهور تهیه 

شده است. 

بودجه ریزی عملیاتی 

فرایندی مستمر است

 که تمامی مدیران دولتی 

در همه سطوح 

در آن

 مشارکت دارند
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به ط��ور كلی، با توجه به عزم دولت تدبیر 
و امید بر اصالح نظام بودجه بندی و استقرار 
بودجه ری��زی عملیات��ی، انتظار م��ی رود در 
سال آینده ش��اهد دس��تاوردهای ارزنده ای 
در این زمینه در س��طح كش��ور باش��یم. در 
این راس��تا اصالح نظام حس��ابداری بخش 
عموم��ی كش��ور به عن��وان یك��ی از اجزای 
نقش��ه راه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی 
و  مال��ی  نظ��ارت  معاون��ت  كار  دس��تور  در 
خزانه داری كل كش��ور ق��رار دارد كه به طور 
مفصل در ادامه، روند كار را تش��ریح خواهم 

كرد.

تفاوت گزارش�گری مالی بخش عمومی و 

بخش خصوصی چیست؟

اکرمی
در ح��ال حاضر گزارش��گری مالی در بخش 
عمومی و بخش خصوصی دارای تفاوتهای 

درخورتوجهی است. 
كنون��ی،  وضعی��ت  در  مث��ال  ب��رای 
ارائ��ه  ب��ه  تنه��ا  دولت��ی  دس��تگاههای 
پرداخ��ت  و  دریاف��ت  صورتحس��ابهای 
ماهیانه و نهایی در اجرای ماده 95 قانون 
محاس��بات عمومی كش��ور اكتفا می كنند 
و ص��ورت مالی ح��اوی اطالعات مربوط 
ب��ه وضعی��ت مالی واح��د در پای��ان دوره 
مال��ی ی��ا نتایج عملی��ات واحد گزارش��گر 
نتیج��ه  در  نمی ش��ود.  ارائ��ه  ط��ی دوره 
صورت حس��ابهای ف��وق و ت��راز عملیات 
ایف��ا و  نهای��ی، كفای��ت الزم در زمین��ه 
ارزیابی مسئولیت پاس��خگویی را نداشته 
و فاقد محتوای اطالعاتی مناس��ب برای 

تصمیم گیری ها است.
 البته س��ازمان حسابرس��ی ب��ا همكاری 
معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور 

در حال تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری 
بخش عمومی می باش��ند كه ب��ا اجرای این 
است�ان�دارده�ا، انتظار می رود ای�ن مشك�ل 

برطرف شود.

ارائه اطالعات مقایس�ه ای با بودجه تا چه 

ح�د می تواند موج�ب بهبود گزارش�گری 

مالی در بخش عمومی شود؟

  اکرمی
ب��ا توجه ب��ه تعریف بودجه به عن��وان برنامه 
مال��ی یک  س��اله دول��ت، ارائ��ه اطالع��ات 
مقایس��ه ای ب��ا بودج��ه می توان��د در بح��ث 
اجرای��ی  دس��تگاههای  عملك��رد  ارزیاب��ی 
مفی��د واقع ش��ود. ضمنًا تحلی��ل انحرافات 
موج��ود میان بودجه و عملكرد نیز در فرایند 
ارزش  دارای  پاس��خ خواهی  و  پاس��خگویی 

اطالعاتی است.  
در ح��ال حاض��ر به اس��تناد م��اده 103 
قان��ون محاس��بات عموم��ی كش��ور، تهیه 
صورتحس��اب عملك��رد بودجه ك��ه حاوی 
اطالع��ات مقایس��ه ای عملكرد ب��ا بودجه 
دستگاههای اجرایی است یكی از وظایف 
معاون��ت نظارت مال��ی و خزان��ه داری كل 
كش��ور محس��وب می  ش��ود كه ای��ن امر در 
اس��تاندارد بخ��ش عموم��ی ش��ماره 2 ب��ا 
عنوان »نح��وه ارائه اطالعات بودجه ای در 
صورتهای مالی« نیز مورد توجه قرار گرفته 

است. 

در بخشهای عمومی تا چه حد به کارایی 
و اثربخش�ی توجه می شود؟ زیرا به نظر 
می رسد بخش عمومی بر مصرف بودجه 
در محل های تعیین شده و قانونی تمرکز 
دارد. ض�رورت توج�ه ب�ه ای�ن مفاهیم 

)کارایی و اثربخشی( چیست؟

تا زمانی که

اصالحات الزم در

 سیستم دفترداری و 

حسابداری

 بخش عمومی 

صورت نگیرد 

انجام حسابداری

 قیمت تمام شده و 

به دنبال آن

 بودجه ریزی عملیاتی و 

حسابرسی عملیاتی 

امکان پذیر نبوده

 و یا فاقد قابلیت

 اتکای الزم است
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  اکرمی
رویكرد س��نتی در بخش عموم��ی بر ایجاد 
یک سیس��تم با كفایت برای كنترل هزینه ها 
تأكید دارد. در حال��ی كه این دیدگاه در حال 
حاضر در اكثر كش��ورهای توس��عه یافته كنار 
گذاش��ته ش��ده اس��ت و به جای آن توجه به 
منابع و نح��وه مصرف آن به لحاظ كارایی و 

اثربخشی مورد توجه است. 
پیت�ر دراکر، معتق��د اس��ت كارایی یعنی 
انجام دادن كارها به نحو شایسته و مناسب و 
اثربخشی یعنی انجام دادن كارهای شایسته 

و مناسب. 
توجه ب��ه مفاهیم اس��تفاده بهینه از منابع 
ی��ا کارای�ی (Efficiency) و دس��تیابی به 
 (Effectiveness) ه��دف ی��ا اثربخش�ی
از ای��ن جه��ت دارای اهمی��ت اس��ت كه به 
دولت ام��كان می  دهد تا به س��مت افزایش 
به��ره وری حرك��ت كن��د. در ضم��ن این دو 
معیار را می  ت��وان از كلیدی ترین مؤلفه های 
اقتص��اد مقاومتی دانس��ت كه توج��ه به آنها 
می تواند موجب مصرف صحیح منابع كشور 

شود. 

برنامه شما برای بهبود گزارشگری مالی 
بخش عمومی و دولتی ایران چیست؟

  اکرمی
با توجه به نقش��ه راه اجرای اس��تانداردهای 
حس��ابداری بخش عمومی كش��ور، استقرار 
حسابداری تعهدی به عنوان یكی از الزامات 
بودجه ریزی عملیاتی، در سطح دانشگاهها 
در  پژوهش��ی  و  آموزش��ی  مؤسس��ه های  و 
دستور كار معاونت نظارت مالی و خزانه داری 

كل كشور قرار دارد. 
بر ای��ن اس��اس تاكن��ون تفاهم نامه های 
مش��تركی می��ان وزارت ام��ور اقتص��ادی و 

دارای��ی و وزارتخانه های عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری و بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش��كی منعق��د ش��ده و پیش نوی��س نظام 
جامع مالی این دس��تگاهها )نج��م( تدوین 
ش��ده اس��ت.در نهای��ت نتای��ج حاص��ل از 
اجرای حس��ابداری تعه��دی در این واحدها 
به كل بخش عمومی كش��ور تسری می یابد 
و ص��ورت وضعیت مالی دول��ت برای اولین 
ب��ار تهیه خواهد ش��د. البته هم��كاری ویژه 
سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات كشور 
و معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
ای��ن خص��وص دارای  رئی��س جمه��ور در 

اهمیت است. 
ب��ه عقیده بن��ده تا زمانی ك��ه اصالحات 
الزم در سیس��تم دفترداری و حس��ابداری 
بخ��ش عموم��ی ص��ورت نگی��رد، انج��ام 
حس��ابداری قیم��ت تمام ش��ده و به دنب��ال 
آن بودجه ری��زی عملیات��ی و حسابرس��ی 
عملیاتی امكان پذیر نبوده و یا فاقد قابلیت 
اتكای الزم اس��ت؛ برای دس��تیابی به این 
مه��م، عزم مل��ی دس��تگاههای اجرایی و 
تدبی��ر خاص و ویژه معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور و همراهی 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی راهگش��ا 

خواهد بود.

ب�رای  ارزش�مندتان  وق�ت  ص�رف  از 
بس�یار  مصاحب�ه  ای�ن  س�رگرفتن 
سپاس�گزاریم و از مطال�ب مفی�دی ک�ه 
ط�رح فرمودی�د، بهره  من�د ش�دیم. در 
انتظ�ار  خبره�ا و گفتنی  ه�ای بع�دی از 

حوزه فعالیت شما هستیم.

با توجه به

عزم

دولت تدبیر و امید

بر اصالح

نظام بودجه بندی

و 

استقرار بودجه ریزی 

عملیاتی

انتظار می رود

در سال آینده

شاهد

دستاوردهای ارزنده ای

در این زمینه

درسطح کشور

باشیم




