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چکيده
يکي از مشکالت اصلي در عدم دستيابي به مديريت بههم پيوسته منابع آب و حکمراني کارآمد در کشور نبود پايگاه
داده و اطالعات جامعنگر ،بهروز ،منسجم ،استاندارد ،در دسترس و با صحت و دقت مورد نياز در زمينه کميت و کيفيت
منابع آب از منظر هيدرولوژي ،اقتصادي و زيستمحيطي است .هدف اين نوشتار معرفي سيستم حسابداري اقتصادي
زيست محيطي آب ( )1SEEAWو مراحل مورد نياز استقرار اين سيستم شامل چارچوب نهادي و راهبرد جمع آوري
دادهها در کشور ميباشد .سيستم حسابداري يکپارچه اقتصادي -زيست محيطي آب به عنوان يکي از حسابهاي
اقماري در سيستم حسابهاي ملي با هدف در نظر گرفتن نقش محيط زيست در اقتصاد و حسابهاي ملي طراحي
گرديده است .جهت استقرار اين سيستم حسابداري پيشنهاد ميشود که اين موضوع در شوراي عالي آب توسط وزير
نيرو مطرح شود و مرکز آمار به عنوان متولي تهيه اين سامانه انتخاب شود .سپس ،با طرح موضوع در شوراي عالي آمار
و عضويت وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست در اين شورا ،اقدامات الزم جهت تشکيل کارگروه اجرايي،
تدوين دستورالعمل اجرايي و راهبرد جمعاوري دادهها صورت پذيرد.
کليد واژهها :حساب اقماري ،شوراي عالي آب ،سيستم حسابداري اقتصادي زيستمحيطي آب ،راهبرد جمعآوري داده.
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طرح مسئله

از ابرچالشهاي مهم پيش روي كشور ،كاهش شديد منابع آب تجديد پذير و آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني ميباشد كه امنيت
كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است .از سويي ،ساختار فعلي مديريت منابع آب در كشور ،براساس سياست مجزا كردن مسئوليتها
و عملكردها ميباشد ،بدين ترتيب هر يک از بخشها در محدودهي اهداف تعيين شده خود ،بدون ارتباط با يكديگر فعاليت ميكنند
كه نمود عيني بخشي نمودن مديريت آب ،تأثيرات سوء آن بر محيط زيست است .از سوي ديگر ،نگرش برتر در مديريت منابع آب،
تفكر هماهنگ يا نظام مندي است كه ارتباط متقابل اقتصاد و محيط زيست را در نظر گرفته و هر پديده را در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي
System of Environmental Economic Accounting for Water
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و زيست محيطي مورد بررسي قرار ميدهد .از مهمترين الزامات بخش آب در اسناد باال دستي توسعه كشور اصالح ساختار مديريت
آب ،مديريت جامع و بههمپيوسته منابع آب ،اعتالي جايگاه مديريت آب در نظام برنامه ريزي كشور و اعمال مديريت حوضه اي و
مديريت عرضه و تقاضاي آب در بخشهاي مختلف به صورت به هم پيوسته است .همچنين ،در سياستهاي كلي نظام در زمينه محيط
زيست نيز بر استقرار نظام حسابرسي زيست محيطي در كشور با لحاظ ارزشها و هزينههاي زيست محيطي (تخريب ،آلودگي و احياء)
در حسابهاي ملّي تاكيده شده است .بهبود مديريت منابع آب كشور در سطح محلي ،منطقهاي و ملي نيازمند وجود پايگاه داده و
اطالعات جامعنگر ،به روز ،منسجم ،استاندارد ،در دسترس و با صحت و دقت مورد نياز در زمينه كميت و كيفيت منابع آب از منظر
هيدرولوژي ،اقتصادي و زيستمحيطي است .كاربرد چنين پايگاه دادهاي در جهت شناخت وضع موجود ،ارزيابي ،نظارت و
سياستگذاري مناسب ميباشد .همچنين ،از مهمترين اركان دستيبابي به حمكراني كارآمد؛ شفافسازي امور است كه به دنبال آن
پاسخگويي ،مسئوليتپذيري ،حاكميت قانون ،اعتماد ،مشاركت و انسجام را بههمراه خواهد داشت.
در حال حاضر ،آمار و اطالعات اقتصادي كشور مبتني بر ارقام پولي ،بر اساس سيستم حسابداري ملي  39و در محدوهي مرزهاي
سياسي تهيه مي شود .در حسابان ملي سهم ارزش ستانده بخش آب از توليد ناخالص داخلي كشور تنها  0/2درصد ميباشد كه درصد
بسيار ناچيزي را شامل ميشود [ .]1اين درحالي است كه مطالعات نشان داده كه تنها  10درصد كاهش منابع آب تجديد پذير كشور،
توليد ناخالص ملي را  0/8درصد كاهش ميدهد [ .]2مهمترين علت اين كم شماري ،لحاظ نشدن ارزش واقعي آب در حسابهاي ملي
به دليل ساختار سيستم حسابداري ملي  )SNA932( 39و ماهيت آب است .به عبارت ديگر ،از نظر ماهوي سيستم حسابداري ملي قادر
به نشان دادن ارتباطات ارزش و هزينه (ريال) و فيزيكي (مترمكعب) منابع آب نميباشد [ .]9در زمينه خدمات دفع آلودگي ،بهداشت
محيط و خدمات مربوط به حفاظت محيط زيست مشكالت حادتري در سيستم حسابداري ملي كشور وجود دارد .در طبقه بندي اين
خدمات هيچگونه طبق بندي بين اين خدمات وجود ندارد و همچنين استفاده مجدد از پسماند و آب نيز در چرخه اقتصادي ،داراي
ابهاماتي است .بنابراين ،امكان برآورد هزينه هاي آلودگي محيط زيست توسط رشته فعاليتهاي مختلف اقتصادي نيز مقدور نميباشد.
از سويي ديگر ،مهمترين پايگاه اطالعاتي منسجم كشور در زمينه آب طرح جامع آب ميباشد كه به عنوان سند باالدستي بخش آب به
دنبال ارائه چارچوب نقشه راه آب كشور در سطح ملي و حوضههاي آبريز درجه ميباشد .با به توجه مشكالت برآورد بيالن در اين
طرح نظير عدم وجود استاندارد جامع در زمينه تهيه بيالن ،عدم وجود اطالعات الزم و كافي ،عدم امكان اندازهگيري برخي از
فاكتورهاي بيالن آب ،وجود خطاهاي ناشي از تغييرات شديد توسط عوامل طبيعي يا انساني و طوالني بودن زمان فرآيند تهيه ،اين طرح
با مشكالت فراواني از لحاظ دقت و زمان كاربرد مواجه است .همچنين ،روشهاي مورد استفاده در محاسبه بهرهوري و ارزش اقتصادي
آب در طرح جامع آب كشور نيز داراي استاندارد مشخص و دقيقي نميباشد و از سوي ديگر دادههاي مورد استفاده نيز از قابليت
اتكاي چنداني برخوردار نيستد كه اين موضوع به ويژه صحت نتايج اين طرح را زير سوال ميبرد.
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راهکار پيشنهادي

با توجه به مشكالت سيستم حسابداري ملي ( ،)SNA93بخش آمار سازمان ملل متحد در سال  ،2008سيستم حسابداري جديد اقتصادي
زيست محيطي آب ( )SEEAWرا معرفي و به كشورهايي كه از  SNA93استفاده ميكنند ،پيشنهاد تهيه آن را نموده است [ .]4اين

)System of National Account 1993 (SNA93
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سيستم حسابداري ،نوعي حساب اقماري براي حسابهاي ملي است كه امكان ارتباط مستقيم بين بخش آب و اقتصاد ملي و منطقه را
فراهم مي آورد .اين سيستم چارچوب مفهومي براي سازماندهي اطالعات اقتصادي و هيدرولوژيكي به روشي سازگار و منسجم به
منظور تجزيه و تحليل سياستهاي مرتبط با بخش آب است .سيستم حسابداري آب شامل پنج حساب اصلي عرضه و تقاضاي آب (بيالن
آب) ،انتشار الودگي ،موجودي آب ،تلفيقي و تامين مالي است .هدف از تهيه سامانه حسابداري آب ،ارائه راهكاري جهت جمعآوري
دادهها و اطالعات از بخش هاي مختلف به صورت اطالعات سازمان يافته و هماهنگ است؛ به گونهاي كه امكان ايجاد ارتباط بين
اطالعات فيزيكي و اطالعات اقتصادي را ميسر سازد.
اين سامانه اطالعاتي ميزان مصرف آب و ميزان انتشار آلودگي هربخش را به تفكيک نشان مي¬دهد و همچنين اطالعات فيزيكي
چرخه آب و آلودگي منتشر شده را در كنار اطالعات ارزش افزوده ايجاد شده هر بخش نشان مي دهد .همچنين ،در مورد هزينه
پرداختي بابت مصرف آب در بخشهاي مختلف و هزينه دفع فاضالب را به صورت سازماندهي شده در كنار اطالعات فيزيكي آب
نشان مي¬دهد؛ كه مي تواند در انتخاب ابزار مناسب تغيير رفتار مصرف كنندگان و يا بهبود بهره وري عرضه كنندگان آب استفاده
شود .با توجه به اينكه اين سامانه منطبق با استاندارد حسابداري ملي  (SNA93) 39است ،باعث ارتباط دو سويه بخش آب و سياست-
هاي آمايش سرزمين مي¬شود كه منجر به اعتالي جايگاه مديريت آب در نظام برنامه ريزي مي¬گردد.
همچنين ،اين سيستم حسابداري اطالعات هزينههاي جاري زيرساختهاي موجود ،پرداختيهاي مصرف كنندگان و ساختار هزينه
شركتهاي مرتبط با آب را نشان مي¬دهد .از سويي ،اطالعات موجودي منابع آب و تغييرات موجودي ناشي از عوامل طبيعي
(بارندگي و جريانات ورودي و خروجي) و عوامل انساني (برداشت و جريانات بازگشتي) در جهت بررسي ارتباط بين ميزان آب قابل
دسترس و ميزان استفاده از آن امكانپذير ميگردد.
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دستورالعمل اجرايي استقرار سيستم حسابداري آب

استفاده از سيستم حسابداري آب به عنوان يک ابزار پشتيباني تصميم كارامد و موثر ،نيازمند نهادينه سازي فرآيند تهيه آن توسط
سازمانهاي مرتبط است [ .]5همچنين ،اين سيستم بايد به طور منظم منتشر شود (براي مثال ساالنه در سطح كشور و هر  9سال يكبار در
سطح حوزه هاي آبريز) .به منظور تهيه سيستم حسابداري آب در اين سطح از اهميت ،دستورالعمل هاي پياده سازي و استقرار مورد نياز
است .فرآيند تهيه سامانه حسابداري آب داراي سه مرحله اساسي است:
 1 -3تعيين چارچوب نهادي موردنياز

چارچوب نهادي مورد نياز براي تهيه سيستم حسابداري آب شامل انتخاب سازمان متولي در سطح ملي و شناسايي ذينفعان و سازمانهاي
مرتبط كليدي و ترتيبات نهادي ،تشكيل كارگروه اجرايي و توافق در مورد نقش و مسئوليت سازمانها در جمعآوري دادهها است.
سازمانهاي متعددي ،اطالعات و دادههاي مرتبط با آب را براي انجام تحليلها ،بررسيها و همچنين به منظور برآورده كردن اهداف
اجرايي خود ،تهيه مينمايند.
ترتيبات نهادي ،قوانين و مسئوليتهاي سازمانهاي متولي مديريت آب و تهيه دادهها و اطالعات مربوط به آب در بين كشورهاي
مختلف متفاوت ميباشند .همه كشورها به ساختار و مكانيسمي براي ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر در دادهها و اطالعات مربوط به آب
نياز دارند و اين هماهنگي اغلب از طريق كميتهها و يا كارگروههايي كه از خود استفادهكنندگان و تهيهكنندگان اصلي اين دادهها
تشكيل شدهاند ،صورت ميپذيرد .مراحل تعيين چارچوب نهادي موردنياز در ادامه به ترتيب شرح داده ميشوند.
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الف) انتخاب سازمان متولي در سطح ملي

در حالت كلي بايد سازماني مشخص ،مسئوليت مديريت داده ها و اطالعات مربوط به آب را برعهده داشته باشد .با توجه به اينكه
سازمانهاي ذيمدخل در كشور نظير وزارت نيرو ،سازمان محيطزيست و وزارت جهاد كشاورزي داراي اهداف و مسئوليتهاي مختلف
و از سويي ،در پارهاي از موارد متناقض با يكديگر مي باشند و از ديگر سوي ،بر پايه نقش ،مسئوليت و تجربه مركز آمار در تهيه
حساب هاي اقماري مانند گردشگري ،بهداشت و درمان ،محيط زيست و ...؛ مركز آمار به عنوان سازمان متولي تهيه سيستم حسابداري
يكپارچه آب پيشنهاد ميگردد .البته حاالت ديگري نيز مي توان براي اين امر متصور شد ،از جمله آن كه سازمان ديگري به عنوان متولي
تهيه سيستم حسابداري يكپارچه آب در نظر گرفته شود و مركز آمار در نقش بازوي جمع آوري و تهيه آمار در اين زمينه عمل كند.
با توجه به اهميت وجود همكاري و هماهنگي بين سازمانهاي مرتبط ،پيشنهاد ميگردد كه ضرورت ايجاد سيستم حسابداري يكپارچه
دركشور توسط وزير محترم نيرو و يا رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست در شوراي عالي آب كشور مطرح شود و در خصوص
انتخاب مركز آمار ب ه عنوان سازمان متولي تهيه سيستم حسابداري يكپارچه آب و تشكيل كارگروه اجرايي تصميمات الزم اتخاذ شود.
همچنين ،با عضويت نمايندگان وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيطزيست در شوراي عالي آمار و همچنين طرح موضوع راهاندازي
سامانه حسابداري يكپارچه منابع آب؛ سياستهاي كلي برنامه اجرايي مطرح شود تا بستر هماهنگي و نحوه توزيع فعاليتهاي آماري بين
سازمانهاي مرتبط و همچنين اظهار نظر در مورد تامين اعتبار اجراي اين سيستم حسابداري امكان پذير گردد.
ب) شناسايي ذينفعان و سازمانهاي مرتبط کليدي

در كشور ما ذينفعان و سازمانهاي مرتب ط با سيستم حسابداري آب عبارتند از :وزارت نيرو ،شركت مديريت منابع آب ،شركت
مهندسي آب و فاضالب كشور ،سازمان هواشناسي ،وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان حفاظت محيطزيست ،وزارت نيرو (معاونت
انرژي) ،مركز آمار ايران ،مؤسسات علمي و پژوهشي ،بانک مركزي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادي و دارايي
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي.
ج) تشکيل کارگروه اجرايي در سطح ملي

جهت هماهنگي و همكاري بين سازمانهاي مرتبط ،نياز به تشكيل كارگروه اجرايي متشكل از مديران سازمانهاي مذكور است .تعيين
ضوابط مرجع براي اعضاء اين كارگروه الزامي است ،كه شامل موارد زير ميگردد:



ارائه دستورالعمل راهبردي؛
تعريف دامنه سيستم حسابداري آب با توجه به سياستهاي ملي و اولويتهاي كشور (ميزان تفكيک در رشته فعاليتها ،انواع

آلودگي ،منابع عرضه آب ،حوزههاي آبريز اصلي ،زير حوزهها و )...؛


تعيين منابع دادههاي مورد نياز؛



جمعآوري دادهها از سازمانهاي مرتبط؛



بررسي كيفيت اطالعات جمع آوري شده.

د) مشخص نمودن منبع تأمين بودجه مورد نياز و امضاي تفاهم نامه

بين سازمان متولي تهيه سيستم حسابداري آب و تمامي سازمانها و گروههاي مرتبط كه داراي نقش و مسئوليت در زمينه جمعآوري و
تهيه دادهها ميباشند؛ بايد تفاهم نامهاي امضاء گردد كه اين موضوع از وظايف شواري عالي آمار كشور است.
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در مورد محل تأمين بودجه موردنياز نيز بايد در شوراي عالي آمار كشور تصميمگيري شود .هرچند محل تأمين بودجه راهاندازي اين
سيستم حسابداري ميتواند در قالب برنامههاي عملياتي ديگر وزارت نيرو نيز قابل تامين است.
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راهبرد جمعآوري دادهها

مرحله دوم در پيادهسازي سيستم حسابداري يكپارچه آب ،مربوط به راهبرد جمعآوري دادهها است .راهبرد جمعآوري دادهها شامل
تعيين دادههاي موردنياز براي تهيه سيستم حسابداري آب ،بررسي دادههاي موجود و شناسايي كمبودهاي آماري و اولويتبندي داده-
هاي مورد نياز توسط كارگروه اجرايي در سطح ملي ميباشد .راهبرد جمعآوري دادهها ،بيانگر چارچوبي در زمينه جمعآوري دادهها
مبتني بر استاندارد سيستم حسابداري اقتصادي زيستمحيطي آب ميباشد.
در مسير ايجاد راهبرد جمعآوري دادهها بايد گامهاي زير را طي نمود:

شكل  .1فرآيند تهيه راهبرد جمع آوري دادهها

گام اول  :تعيين دادههاي مورد نياز براي تهيه سيستم حسابداري آب

اولويتبندي ميزان تفكيک در رشته فعاليتها و همچنين ميزان اهميت هر حساب در حوضههاي آبريز كشور متناسب با شرايط اقليمي،
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي متفاوت است كه پس از تشكيل كارگروه اجرايي و انجام بررسيهاي تكميلي ،امكان اولويتبندي داده-
هاي مورد نياز جهت مشخص نمودن راهبرد جمع آوري دادهها فراهم ميگردد.
گام دوم :منابع و روشهاي جمعآوري دادههاي مورد نياز

اصليترين منابع داده براي توليد اقالم داده مورد نياز عبارتند از :دادههاي حاصل از اجراي مطالعات ميداني ،دادههاي رسمي و ثبتي،
دادههاي هيدرولوژيكي و هواشناسي و دادههاي حاصل از پژوهش و اجراي تحقيقات كه توسط مراكز علمي ،پژوهشي و دانشگاهها
انجام ميشود.
گام سوم :شناسايي کمبودهاي آماري
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گام چهارم :توافق در مورد نقش و مسئوليت سازمانها در زمينه جمعآوري دادهها

زماني كه دادههاي مورد نياز و ترتيبات نهادي در مورد اولويتهاي موجود براي اين اطالعات شناخته شده باشند ،حصول توافق درباره
اينكه كدام قلم داده به وسيله كدام سازمان بايد تهيه گردد ،مورد نياز است .اين توافق بايد به وسيله كاربران و تهيهكنندگان اصلي دادهها
و اطالعات مربوط به آب به عنوان بخشي از راهبرد جمعآوري دادهها ،پذيرفته شده باشد.
الزم است كه به موازت تهيه و تدقيق چارچوب نهادي مورد نياز ،در مطالعهاي به صورت ميداني در يكي از حوزههاي آبريز درجه دو
كشور ،حسابهاي سيستم حسابداري آب تهيه شود تا بتوان به صورت دقيقتر دستورالعمل راهبرد جمع آوري دادهها تهيه گردد.
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اشاعه و انتشار اطالعات

اشاعه اطالعات شامل نشر ،توزيع و يا انتقال دادهها ،اطالعات و شاخصهاي مربوط به حساب هاي آب به ذينفعان ميباشد كه كه شامل
گروه هاي سياستگذاران ،استفاده كنندگان از آب و عموم مردم است.
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