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 چکيده

بنابراین دستگاه  اغلب مشاهده می شود دستگاههای نظارتی به مواردی برخورد می کنند که منطبق با قانون نیستند

های مذکور با فراهم آوردن مقدمات اولیه گزارشاتی را تهیه می کنند که ضمن منجر شدن به صدور احكام، مسئولین 

روبرو می سازند. این موضوع بیشتر از روی تعدد قوانین؛ کمی اطالعات ها را در ارایه خدمت رسانی با کندی  دستگاه

ها و شاید هم با علم به موضوع صورت می پذیرد لذا در این  مسئولین از قوانین؛ عدم هماهنگی مسئولین دستگاه

. ستیمه ( در دستگاههای دولتینوشتار بصورت خالصه در صدد مشخص نمودن جایگاه قانونی ذیحسابان )مدیران مالی

اولین سوال این است که ذیحساب کیست واز چه زمانی در دستگاه دولتی بوجود آمده است، وانگیزه دولت از این   و

 .کارچه بوده است

 .نظارت قبل ازخرج ذیحساب، های نظارتی، دستگاه :يديکل واژگان
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 مقدمه

بار 3۳ذیحساب ویا دارنده حساب ومدیرمالی دستگاههای اجرایی دولتی که فقط در قانون محاسبات عمومی کشور بیش از 

قانون محاسبات عمومی وتبصره های آن عهده دار اعمال نظارت وتامین هماهنگی الزم در 31ازآن نام برده شده است طبق ماده 

 ..ها وموسسات وشرکتهای دولتی وانجام وظایف مشروحه زیر را بعهده دارد محاسباتی در وزارتخانه اجرای مقررات مالی و

ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود  نگهداری حساب اموال دولتی ونظارت بر اموال مذکور  –واوراق بهادار

تنفیذی قانون قبلی مصوب 1۱ده ما3۳/1/13۳3)در قانون مالی ادای وتشكیالتی وزارت جهاد کشاورزی مصوب  را انجام می دهد.

است که ذیحساب دستگاههای اجرای بنا به پیشنهاد رئیس دستگاه وحكم وزیر جهاد کشاورزی بمنظور اجرای جزئیات ماده 

آن نبوده ولی طبق  11و  ۳3و  31برخی وجود از دستگاهها که مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد  .منصوب می گردند1۱

های ذیحساب میباشند  قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسئول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسئولیت

و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذیحساب نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی دارد.( بدیهی است وجود ذیحساب 

هایی که ایشان دارد و نظارت مستمری که ایشان در هنگام خرج و هزینه بعمل میآورد میتواند عامل مهمی در و وظایف و مسئولیت

مبارزه بامفاسد مالی و اقتصادی باشد. اینگونه نظارت را امروزه نظارت حین خرج میگویند که یكی از اهرمهای جلوگیری از بروز 

  .فساد می باشد

اعمال ۳3نظارت مالی( ماده ) ۳2اجازه درخواست وجه( ماده ) 22ن محاسبات عمومی چون ماده عالوه بر آن در موادی از قانو

تامین اعتبار موارد خالف  13ماده  برخورد با موارد خالف( 11امضاء اسناد تعهد آور وچكهای بانكی( ماده  (7۷ماده )نظارت مالی 

بعهده ایشان گذاره است. ضمناً در بسیاری از قوانین که بار مالی بر دولت ارائه صورتحسابهای ماهانه را ( 1۳ ماده از سوی ذیحساب 

قانون برگزاری مناقصه نیز یكی از اعضاء کمیسیون مناقصه  ۳ماده 2تحمیل می نماید نامی از ذیحساب به میان آمده است .دربند

می و قوانین و مقررات عام و خاص دیگری که ذیحساب ویا باالترین مسئول مالی دستگاه می باشد. عالوه بر قانون محاسبات عمو

از طریق اشخاصی نظیر ذیحساب و مسئول و مدیر امور مالی مراقبت الزم را در اجرای قوانین و مقررات بعمل میآورند تا از بروز 

یزی ونظارت راهبردی قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و معاونت برنامه ر 3۱مفاسد مالی جلوگیری شود، در ماده 

ریاست جمهوری فعلی موظف گردیده، به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی بعمل 

های تعیین شده در قوانین مشخص  آورده تا مطابقت یا عدم مطابقت عملیات صورت گرفته و نتایج حاصله با هدفها و سیاست

              .گردد

ا بوده ه های عمرانی دستگاه بدیهی است یكی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیتها و طرح

که بعضاً در جریان اجراء آنها مشكالت و نواقصی به چشم میخورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت میپذیرد که 

  .نی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور میرسددر صورت انجام نقش قانو

ذیحساب طبق آیین نامه های اجرایی و دربسیاری از کمیسیونها ی نظارتی عضو ودارای حق رای می باشد. مالحظه می شود 

بنظر می رسد که هر فعالیت اقتصادی منتج به دریافت  از اهمیت بسیاری بر خوردار است چنین نقش اولین حلقه نظارت ذیحساب

  .پرداخت حضور نماینده خزانه الزامی است و

در زمان جابجایی رئوسای دستگا هها ی اجرایی تنها تشریفات اداری صدور حكم عزل ونصب مقام مسئول است لیكن این 

قانون محاسبات آنرا مشخص نموده است. موارد  17موضوع در تغییر ذیحسابان دارای مقررات وآئین نامه های می باشد که در ماده 

ودر مقابل حدود اختیارات ایشان بسیار محدود وشاید بتوان چنین بیان نمود که  فوق بخشی از دایره مسئولیت ذیحسابان است

های دولت است و  قوه مجریه در دستگاههای اجرایی دارای دو نماینده پاسخگو می باشد یک رئیس دستگاه که مجری سیاست

  .دیگری ذیحساب )مدیر مالی( که مدد کار وی است

ر خالصه نویسی شده است هر چند گستردگی قوانین ومقررات وارایه اطالعات بیشتر در نوشتار جمع آوری شده فوق سعی د

 .خود آنچنان زیاد است که می بایستی به منابع آن مراجعه نمود. و ما به عواقب بعد از خرج غیر قانونی آن نمی پردازیم
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 دستگاه هاي نظارتی
  . های نظارت را میتوان به دو دسته تقسیم نمود دستگاه 

  الف : بيرون از دستگاه اجراي 

  ب : درون دستگاه اجراي 

 :الف : بيرون از دستگاه اجراي شامل

 دیوان محاسبات-1

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسالمی 

 های دولتی و سایر دستگاه به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتاین دیوان  .بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید

نماید دارد رسیدگی یا حسابرسی میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میهائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می

ها و  دیوان محاسبات حساب. درسیده باشدای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف که هیچ هزینه

آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسالمی اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع

 :نماید. دیوان محاسبات در اصطالح حقوقی چنین تعریف شده استتسلیم می

ور معاینه و تفكیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأم

های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود کند که هزینهنیز نظارت می

آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه لتی و جمعصرف شود و نیز مكلف است که در امر معاینه و تفكیک محاسبات ادارات دو

 .محاسبات مملكتی اقدام نماید

 ۳۱با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 

 ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجبدیوان محاسبات کشور عالوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت قانون اساسی آمده است ۳۳و 

     .قانون تشكیالت استانی دارد

 :مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از

 .المالاعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت -الف

 .از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور عدم تجاوز هرگونه هزینه -ب 

 .مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده -ج

نحاء هایی که به نحوی از ا ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاهکنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه -د

 .کننداز بودجه کل کشور استفاده می

 های مالی تعیین شده بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست -هـ 

 در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه

 .ی اسالمیتهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورا -و

  

 : همچنین وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور بر اساس مقررات جاری مربوط عبارتست از

 های مالی دستگاه ها و نیز صورت ها و پرداخت حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت -الف

ها، مؤسسات، شرکتهای االجرا، اعم از وزارتخانهربوط و ضوابط الزمها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین م

و  ۱۱نمایند و هر گونه واحد اجرایی که بر طبق اصول دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می

 .مومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام استقانون اساسی مالكیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی که شمول مقررات ع ۱۳

بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و  -ب 

 ها ها و پرداخت سایر دریافت

 ها های دستگاه رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی -ج

های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف  راری روشها و دستورالعملبررسی جهت اطمینان از برق -د

 های مورد رسیدگی دستگاه
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اعالم نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای  -هـ 

 المالرسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتها و مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی

رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختالف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و  -و

 مقررات مربوط

 المال در حدود قوانین و مقررات مالیاقدام در حفظ حقوق بیت -ز

 های مستشاریمسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئتتنظیم دادخواست علیه مسئول یا  -ح

 .رسیدگی به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه -ط

 سازمان بازرسی کل کشور:-2

تواند از میان نیروهای امنیتی، ن میاین سازما ،قانون آئین نامه اجرایی تشكیل سازمان بازرسی کل کشور 2بر طبق ماده 

ها و موسسات تابع از نیروهای بازنشسته واجد شرایط برای تامین نیروهای نظارتی و بازرسی خود استفاده نظامی، انتظامی، شرکت

 .نماید

های مختلف و اشخاص صاحب صالحیت به منظور تواند از قضات، متخصصان رشتهقانون، سازمان بازرسی می 3بر اساس ماده 

تواند به صورت دائم و یا موقت باشد. جذب سایر نیروهای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی بهره مند شود که این همكاری می

پذیرد که این جذب نیرو به صورت های دولتی انجام میانه، موسسات و شرکتمورد نیاز این سازمان نیز از میان کارمندان وزارت خ

ای هتوان وظیفه سازمان بازرسی کل کشور را نظارت بر دستگاهبه طور کلی می .مامور، انتقال دائم و یا از طریق استخدام خواهد بود

که  2امورات به بهترین شكل انجام شود. بر طبق ماده ها و اداری به منظور اجرای صحیح قوانین دانست. به نحوی که کلیه جریان

تواند کلیه وظایف بازرسی و نظارتی خود کل کشور آمده است، این سازمان می در آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی

 .را به صورت نظارت مستمر، فوق العاده و موردی انجام دهد
 

   درون دستگاه اجرايب: 

ی داخل دستگاه که همگی بعنوان نمایندگان قوه مجریه عمل می کنند عبارتند از واحدهای بازرسی ورسیدگی واحد های نظارت

به شكایات وحراستها ی نیروی انسانی وفیزیكی و بازرسان قانونی ودر نهایت ذیحسابان ومدیران مالی که محور اصلی این مقاله 

 . می باشد

 ذیحساب و مدیرمالی

حساب مأموری است که بموجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارمندان رسمی واجد صالحیت به منظور ذی

ها و موسسات و شرکتهای دولتی و اعمال نظارت و تأمین هماهنگی الزم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه

غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.ذیحساب ویا دارنده حساب  دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی

بار ازآن نام برده شده است.بدیهی 3۳ومدیرمالی دستگاههای اجرایی دولتی که فقط در قانون محاسبات عمومی کشور بیش از 

اً مرانی دستگاهها بوده که بعضاست یكی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیتها و طرحهای ع

در جریان اجراء آنها مشكالت و نواقصی به چشم میخورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت میپذیرد که در صورت 

انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور میرسد.ذیحساب طبق 

مالحظه می شود نقش اولین حلقه  .آیین نامه های اجرایی و دربسیاری از کمیسیونها ی نظارتی عضو ودارای حق رای می باشد

چنین بنظر می رسد که هر فعالیت اقتصادی منتج به دریافت وپرداخت  از اهمیت بسیاری بر خوردار است( ذیحساب) نظارت

ابجایی روسای دستگاه های اجرایی تنها تشریفات اداری صدور حكم عزل ونصب مقام در زمان ج.الزامی است  حضور نماینده خزانه

قانون محاسبات آنرا  17مسئول است لیكن این موضوع در تغییر ذیحسابان دارای مقررات وآئین نامه های می باشد که در ماده 

حدود اختیارات ایشان بسیار محدود وشاید  موارد فوق بخشی از دایره مسئولیت ذیحسابان است ودر مقابل . مشخص نموده است

پاسخگو می باشد یک رئیس دستگاه که مجری  بتوان چنین بیان نمود که قوه مجریه در دستگاههای اجرایی دارای دو نماینده

قانون محاسبات  31شرح وظایف بر اساس ماده . که مدد کار وی است( مدیر مالی)سیاستهای دولت است و دیگری ذیحساب 

نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت -1عمومی 
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نگاهداری -۱ها و اوراق بهادار . ها و سپردهنگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه-3نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی . -2آنها . 

 . ب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکورحسا

 

 :مطابق قانون محاسبات عمومینقش ذیحساب 

 ( 31اعمال نظارت و تأمین هماهنگی الزم دراجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت.)ماده -1

مقررات مربوط و صحت و سالمت نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها برطبق قانون و ضوابط و  -2

 (31)ماده   آنها

 (31نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی . )ماده  -3

 (.31نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور . )ماده  -۱

 (21نگاهداری وتحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار . )ماده  -۳

دان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه ، بمنظور ایجاد تسهیالت در پرداخت بعضی از هزینه های درخواست تنخواه گر -۷

 قانون محاسبات عمومی( ۳۱سال جاری وتعهدات قابل پرداخت سالهای قبل براساس آئین نامه . ) ماده

ن مقام دستگاه اجرائی حوزه مأموریت یا واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تأئید باالتری -7

مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مأموریتی که بموجب قانون و آئین نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای 

 ( ۳۱و  27انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز بموقع آن .)مواد 

 (۳3و  ۳2و  ۳۳و  1۳قوانین و مقررات مربوط . )مواد  تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با -۳

درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداختهای دستگاه اجرائی  -1

 ( 7۳و  22براساس دستورالعملهای مربوط . )مواد 

فته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ، تأمین اعتبار ، پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یا -1۳

 ( ۳۱و  ۳3و  ۳2و  23و  1۳تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی . )مواد 

پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در  -11

 ( ۷1،  ۷۳،  ۳1،  ۳3،  21،  2۳واریز بموقع آن . )مواد 

تأمین اعتبار وپرداخت وجوه الزم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات وکاالهای وارداتی وپیگیری ونظارت در  -12

 (۷2. )ماده  واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط 

 مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین . -13

بر انجام شدن پرداختها ازطریق حسابهای بانكی مجاز و یا طریق دیگری که بموجب قوانین و مقررات مراقبت و نظارت  -1۱

 مربوط مجاز شناخته شده است .

انجام اقدامات الزم درمورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذینفع با رعایت مقررات  -1۳

 (۱1و 31وه مذکور . )مواد مربوط ضمن نگهداری حساب وج

 نظارت بر وصول و ایصال درآمد و مطالبات دستگاه اجرائی مربوط و نیز مالیاتهای تكلیفی و سایر کسور قانونی . -1۷

نگاهداری وتهیه وتنظیم حسابها وصورتهای مالی دستگاه اجرائی وامضاء وارسال صورتحسابها بانضمام اسناد ومدارک  -17

 آئین نامه اجرائی قانون تفریغ بودجه(  ۷ماده  11و ۳و31ه مراجع ذیربط طبق مقررات . )مواد مربوط درموعدمقرر ب

 ( 7۷درخواست افتتاح حسابهای بانكی موردنیازدستگاه اجرائی ازخزانه یانمایندگی خزانه دراستان حسب مورد . )ماده -1۳

 (3۷و3۱انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائی . . . )مواد تأئیدعامل ذیحساب وامین اموال واعالم موافقت برای صدوراحكام -11

تفویض اختیار به معاون و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی درموارد و حدودی که بارعایت قانون ازطرف  -2۳

 وزارت اقتصادی و دارائی معین خواهد شد .

 باتوجه به آئین نامه های مربوط .نظارت برحسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال  -21

اقدام درمورد واریزمانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تادهم اردیبهشت ماه سال بعد ووجوه اعتبارات  -22

 (1۳/12/1371مصوب  ۷۱و ۷3تا دهم مردادماه سال بعد . )اصالحیه ماده  حداکثرمصرف نشده طرحهای عمرانی 
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 (۳۳و  ۳۱و  ۳3و  31ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی . )مواد شرکت در جلسات هیأت  -23

تهیه و ارسال گزارشهای الزم به وزارت اموراقتصادی و دارائی ، دیوان محاسبات کشور درمواردیكه انجام خرجی به  -2۱

 ی کشور .قانون محاسبات عموم11تشخیص ذیحساب برخالف قانون ومقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده

اعالم موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأموریتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و  -2۳

 نگهداری وجوه یا اوراق در حكم وجه نقد یا اموال می باشد .

 اعمال مدیریت بر کل امور ذیحسابی . -2۷

 آموزشی بمنظور افزایش اطالعات و تخصص کارکنان امور مالی . همكاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های -27

انجام تحویل وتحول سوابق ذیحسابی با تنظیم وامضاء صورتمجلس وارسال به وزارت اموراقتصادی ودارائی دراجرای .  -2۳

 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرائی آن( 17)ماده 

 

 نتيجه گيري
ساالر پاسخگویی جزء الینفک حكمرانی خوب تلقی ر کشورهای مردمه می توان نتیجه گرفت که دبا توجهبه مطالب ذکر شد

 2گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به شده و یكی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می

ت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و شود. نظارصورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می

( قانون محاسبات عمومی 31موجب ماده )نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به

می در بخش عموشود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات کشور انجام می

است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین 

همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور  .و مقررات اطمینان حاصل نماید

صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده های صورت گرفته ذیحسابی بهشود. امروزه با تالشمی اقتصادی و دارایی انجام

رو هماهنگ بایست با تغییرات پیش یابد بنابراین میاست. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می

االجرا شدن استانداردهای حسابداری توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و الزممیشود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی 

ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه

 ود.بایست دستخوش تغییراتی شل، نحوه نظارت نیز میرو و تغییرات نحوه عمرسد با توجه به تغییرات پیش نظر میهب عملكرد
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