تحقق اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور،
همینطور در جهت اعتال و رشد و توسعه کشور
عزیزمان و تحقق اهداف و آرمانهای ملت بزرگوار
ایران اسالمی برداشته باشم و دعا میکنم خدمات ما
مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی قرار گیرد و عاقبت
بخیرمان بگرداند انشااله.
 -2انگیره و هدف جنابعالی از تألیف کتاب

جواد ابدالی

حسابداری صنعتی(حسابداری بهام تمام شده) چه

سرپرست حسابرس کل هیات پانزدهم امور اقتصادی و

بوده است:

وقتی بحث
حسابرسی عملیاتی و
بودجه ریزی بر مبنای
عملکرد ( بودجه

زیربنایی.

تالیف و تدوین کتابهای:
الف) فرهنگنامه مجموعه قوانین همراه مدیران
ب) حسابداری صنعتی(حسابداری بهام تمام شده)
با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد

ریزی عملیاتی) و
قیمت تمام شده در
قانون برنامه چهارم
توسعه(ماده )138

 -1لطفاً خالصهای از فعالیت خود را در دیوان
محاسبات کشور بیان بفرمائید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم .با سالم و صلوات
محضر مبارک حضرت ولی عصر(عج) و با درود و
سالم خدمت مقام معظم رهبری ،خانواده معظم شهداء
و ملت شریف و بزرگوار ایران اسالمی ،کلیه همکاران
دیوان محاسبات کشور و خدمتگذاران صدیق و
پرتالش نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
بنده با مدرک کارشناسی ارشد ،که در آن زمان در
دانشگاه هم تدریس میکردم از طریق آزمون به
استخدام دیوان محاسبات کشور درآمدم .و در رده های
حسابرس،حسابرس ارشد ،سرحسابرس ،مسئول
حراست و معاون فنی دیوان محاسبات استان
آذربایجان غربی فعالیت داشته ام  .در سال 1385
بعنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان آذربایجان
غربی منصوب و سپس به دیوان محاسبات کشور
انتقال و بعنوان مشاور معاونت فنی امور حسابرسی
اقتصادی و زیربنائی ادامه فعالیت دادم و در حال حاضر
سرپرست حسابرس کل هیات پانزدهم امور اقتصادی
و زیربنایی را عهده دار هستم  .انشاءاله که در مدت
مسئولیتهای خودم قدمهای مفید و موثری در جهت

و قانون برنامه پنجم توسعه(مواد  218و  )219مطرح
گردید ،در بررسیهای و حسابرسیهای عملکرد شاخص
ها و معیارهای تعیین بهای تمام شده بصورت عملی و
کاربردی یک چالش جدی در تهیه گزارشات بود .با
عنایت به سابقه تدریس دروس حسابداری صنعتی در
دانشگاه بر آن شدم تا کتابی را تالیف نمایم که ارتباط
این سه مولفه بصورت عملی و کاربردی با تاکید بر
حل تمرینات و مسائل به رشته تحریر در آورم.
 -3بنظر جنابعالی چه ارتباطی بین بهای تمام
شده ،بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد
وجود دارد؟

برنامهریزی منظم و مؤثر در عرضه و ارائه
خدمات و تولید کاال و محصوالت از حیث تعیین بهای
تمام شده(از نظر کمینه بودن هزینه آنها) برای شرکتها
و موسسات بسیار حیاتی و تعیین کننده میباشد .لذا
سعی شده همین هدف استراتژیک در تالیف این کتاب
در اولویت قرار گیرد.
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تمام شده عملیات سازمانها) در نمودار فوق الذکر
بصورت خطوط نقطهچین ترسیم گردیده است.

وجه تمایز و مشخصه این کتاب با سایر کتب
حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده)
برقراری ارتباط کاربردی بین سه مقوله؛ حسابداری
صنعتی (بهای تمام شده) ،بودجهریزی عملیاتی و
حسابرسی عملکرد با حل تمرینات و مسائل و تهیه

وجه تمایز و مشخصه این کتاب تاکید بر حل

گزارشات مربوطه میباشد .هدف حسابداری بهای

تمرینات و مسائل حسابداری صنعتی(بهای تمام

تمام شده (حسابداری صنعتی) ،تعیین بهای تمام

شده) ،بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد

شده کاال و خدمات می باشد و ایضا هدف

می باشد .در این کتاب مبنا این بوده است که مباحث
نظری،تئوری و انتزاعی کمتر بیان شود و در عوض
تاکید بر حل تمرینات و مسائل مربوطه با تمرینات
کاربردی و روزمره می باشد.در این کتاب بر تکنیک و
روشهای حسابداری و حسابرسی تاکید شده که فرد
عمال با آنها در دنیای واقعی و روزمره با آنها سر و کار
دارد و با استفاده از آن می تواند مسائل خود را حل
نماید و به جواب واقعی برسد .از طرف دیگر در این
کتاب تمام تمرینات و مسائل با ارائه راه حلهای قدم
به قدم حل شده اند تا دانشجو و استفاده کننده با تمام
مسائل و راه حلهای مربوطه آشناتر باشد.

 -4مزایا و وجه تمایز این کتاب با سایر کتب
حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) چیست ؟

بودجهریزی بر مبنای عملکرد (یا عملیاتی) نیز
شفاف نمودن بهای تمام شده کاال و خدمات در
موسسات و شرکتها میباشد لذا این دو یک ارتباط
تقریباً مستقیم و دوطرفه با هم دارند.

بلحاظ اینکه تعیین بهای تمام شده واقعی(حسابداری
صنعتی) ،شفاف سازی عملیات (بودجه ریزی عملیاتی)
را در سازمان ها ملموس تر خواهد کرد .لذا اجرا و پیاده
سازی مفید و مؤثر و اثربخش آنها ،نتایج حسابرسی
عملکرد را در سازمان ها را عینی تر نشان خواهد و
بطور واقعی مورد استفاده تصمیم گیرندگان سازمان
قرار خواهد گرفت  .به بیان دیگر از طریق اجرای
حسابرسی عملکرد میتوان به نقاط قوت و ضعف واحد
حسابداری صنعتی (حسابداری تمام شده) در یک
سازمان آگاهی یافت .در نتیجه رابطه بین این سه
عامل را بشکل زیر ارائه نموده ام.
حسابداری
صنعتی

 -5در ارتباط با نحوه استفاده از این کتاب بیشتر
بودجه ریزی

حسابرسی

عملیاتی

عملکرد

توضیح بفرمائید و این کتاب چه کمکهایی به مدیران،
حسابرسان و کارشناسان و دانشجویان مینماید:

همانطور که بیان گردید این کتاب در

حسابرسی عملکرد بطور مستقیم منتج به حسابداری
صنعتی نمیشود اما از طریق اجرای حسابرسی عملکرد
میتوان به نقاط قوت و ضعف سازمان (تمام شده
عملیات آنها) در یک سازمان آگاهی یافت .بنابراین
ارتباط حسابرسی عملکرد با حسابداری صنعتی(بهای

برگیرنده سه مولفه  -1بهای تمام شده،
 -2بودجه ریزی عملیاتی  -3حسابرسی

عملکرد و ارتباط بین آنها می باشد.
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محترم هیاتهای مستشاری ،مدیران کل محترم و
حسابرسان کل و سایر حسابرسان،کارشناسان محترم
و کلیه همکاران ستاد و صفی محترم دیوان
محاسبات کشور که راهنمائیهایی بسی ارزنده در
جلسات و یا حضورا در تهیه این کتب راهنمای بنده
حقیر بوده اند.
در استفاده از کلمات و لغات مربوط به بودجه ریزی
عملیاتی و حسابرسی عملکرد و یا سایر موارد سعی
بر آن شده که استعمال آنها منطبق بر قوانین و
مقررات موضوعه باشد هرچند که شاید عناوین
مشابه بجای آنها در مباحث بودجه و حسابرسی مورد
استفاده قرار می گیرد.

در مبحث حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) کلیه
عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در موسسات
خدماتی و تولیدی بطور مشروح با حل تمرینات و
مسائل کاربردی توضیح و بیان گردیده بطوریکه سعی
بر آن شده هیچ نکته مبهمی باقی نماند .با عنایت به
تجربه تدریسم در حسابداری صنعتی در دانشگاه،
تمرینات و مسائل حل شده عموما سواالت پایان ترم
دانشگاه می باشد .لذا سواالت حل شده تماما
دربرگیرنده مجهوالت و مفاهیم بنیادی حسابداری
صنعتی و بهای تمام شده می باشد.
در مبحث بودجه ریزی عملیاتی ،جدای از ارائه
مباحث نظری و تئوری ،با حل تمرینات سعی بر آن
شده بطور واقعی یک بودجه ریزی هرچند در مقیاس
کوچک در یک سازمان ارائه گردد .مضافا اینکه در
تمرینات حل شده مقادیر فرضی در فرمت های بودجه
ریزی قرار نگرفته بلکه سعی شده نحوه محاسبه و
بدست آوردن یک مبلغ هم ارائه گردد تا بیشتر مورد
استفاده قرار گیرد.

در آخر ضمن بیان اینکه نرم افزار اندرویدی
کتاب « مجموعه قوانین همراه مدیران»

تهیه و بصورت رایگان ارائه شده ،ضمن تهیه آن
به سایت دیوان محاسبات و یا با بنده تماس
حاصل نموده و راهنماییها ،پیشنهادات و نقطه
نظرات ارزنده خود را که با کمال تواضع و به
دیده منت پذیرا میباشم با ایمیل
hesabras187@gmail.com
www.javadabdali.com
@JavadAbdali110
به اینجانب ارسال بفرمائید1395/5/18 .

در مبحث حسابرسی عملکرد نیز تاکید بر حل و تهیه
گزارش حسابرسی عملکرد شده ،بطوریکه چندین
گزارش تقریبا جامع همراه با تجزیه و تحلیل های
کمی مربوطه تهیه و ارائه شده تا بتواند یک نمای
جامع برای کارشناسان حسابرسان  ،مدیران و
دانشجویان قرار دهد .مزید بر اطالع اینکه مقادیر مورد
استفاده مثال در بودجه ریزی عملیاتی بر اساس تجزیه
و تحلیل های مباحث بهای تمام شده مورد استفاده
قرار گرفته است.خالصه اینکه برای اول بار یک کتاب
با این فرمت و با حل تمرینات و مسائل کاربردی در
هر سه زمینه به رشته تحریر در آمده است.
 -6ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی جهت شرکت
در این مصاحبه در انتها اگر مواردی است بیان
بفرمائید:

بنده هم به نوبه خودم از جنابعالی ،کلیه همکاران
دیوان ،بویژه ریاست کل محترم و معاونین محترم،
دادستان محترم و معاونین محترم ،کلیه اعضای
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