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Managing the impact of climate change 

ISO14090:2019 
 مدیریت تاثیر تغییرات آب و هوایی) اقلیم( 

When some of the world’s biggest companies value climate risks to their businesses 

at nearly one trillion dollars, the impact of climate change cannot be ignored. Busi-

nesses need to adapt, and a new International Standard has just been developed to 

help. 

هنگامی که برخی از بزرگترین شرکت های  جهان ارزش مواد معدنی را برای کسب و کار خود در حدود یک 

تریلیون دالر ارزش گذاری می کنند، تاثیر تغییرات اقلیمی نمی تواند نادیده گرفته شود. شرکت ها نیاز به 

Extreme weather, rising temperatures and greenhouse gas emissions are all aspects 

of our changing climate that can impact businesses. They can also create opportuni-

ties. A recent report by the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) showed that a group of the world’s largest companies, worth 

collectively nearly USD 17 trillion, have valued the cost of climate change risks to 

their business at almost USD 1 trillion. On the flip side, they valued potential gains 

from business opportunities at more than double 

آب و هوای شدید، درجه حرارت رو به رشد و انتشار گازهای گلخانه ای، همه جنبه هایی از شرایط اقلیمی ما            

است که می تواند بر کسب و کار تاثیر بگذارد. آنها همچنین می توانند فرصت ها را ایجاد کنند. گزارش اخیر      

( نشان داد کهه گهروههی از           UNFCCCکنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی )           

تریلیون دالر ارزش دارند، هزینه های مربوط به تغییهرات   71بزرگترین شرکت های جهان که مجموعا حدود        

اقلیمی را به کسب و کار خود تقریبا     یک تریلیون دالر ارزش گذاری کرده اند. در سمت چپ، آنهها ارزش        

 بالقوه از فرصت های تجاری را بیش از دو برابر ارزش گذاری می کنند.
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Therefore, having robust plans in 

place to adapt to climate change is key 

to business success. 

بنابراین، داشتن برنامه های قوی برای انطباق با 

 تغییرات آب و هوایی، کلید موفقیت تجاری است
ISO 14090, Adaptation to climate 
change — Principles, requirements and 
guidelines, is the first in a range of 

ISO standards in this area and aims to 

help organizations assess climate 

change impacts and put plans in place 

for effective adaptation. It helps them 

identify and manage risks, as well as 

seize any opportunities that climate 

change may bring. 

اصهو،،    -، سازگاری با تغییرات اقلیمی  79141ایزو  

الزامات و دستورالعمل ها، اولین در طیف وسیعهی         

از استانداردهای ایزو در این منطقه است و ههد           

آن کمک به سازمان ها در ارزیابهی تهاثهیهرات             

تغییرات آب و هوا می باشد و طرح هایی را بهرای            

سازگاری موثر ارائه می دهد. این استاندارد به آنها 

کمک می کند تا ریسک ها را شناسایی و مدیریت          

کنند، و همچنین فرصت هایی را که ممکن اسهت          

تغییرات آب و هوایی را به همراه داشته بهاشهد،            

 درک کنند.
It offers a framework that enables or-

ganizations to give appropriate consid-

eration to climate change adaptation 

when designing and implementing pol-

icies, strategies, plans and activities. 

این استاندارد چارچوبی را ارائه می دههد کهه             

سازمان ها را قادر می سازد تا در هنگام طراحی و           

اجرای سیاست ها، استراتژی ها، برنامهه هها و            

فعالیت های مربوط به انطباق تغییرات اقلهیهمهی          

 توجه دقیق داشته باشند.

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14090:ed-1:v1:en
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The new ISO standard is useful 

for all kinds of organizations, 

regardless of whether they have 

adaptation plans in place. Im-

plementation also enables users 

to directly contribute to the 

United Nations’ Sustainable De-

velopment Goal on climate ac-

tion (SDG 13). 

برای همهه انهوا         ISOاستاندارد جدید   

سازمان ها مفید است، صر  نظر از این که 

آیا طرح های انطباق در آن قهرار دارنهد.        

پیاده سازی این سیستم همچنین کاربران      

را قادر می سازد به طور مستقیم به اهدا      

توسعه پایدار سازمان ملل مهتهحهد در           

  ( کمک کنندSDG 13اقدامات جوی    )

ISO 14090 was developed by 

working group 9 of ISO technical committee ISO/TC 207, Environmental management, 
subcommittee 7, Greenhouse gas management and related activities, the secretariat of 

which is held jointly by SAC, ISO’s member for China and SCC, ISO’s member for 

Canada. 

ISO 14090  کمیته فنی  4توسط گروه کاریISO / TC 207       1، مدیریت زیست محیطی، کمیته فهرعهی ،

بهرای     ISO، عضو   SACمدیریت زیست محیطی و فعالیت های مرتبط با آن، توسط دبیرخانه مشترک توسط       

https://www.iso.org/sdg13.html
https://www.iso.org/committee/546318.html
https://www.iso.org/member/1635.html
https://www.iso.org/member/1619.html


It is intended to be the overarching standard for adaptation to climate 

change, and the committee is also working on other standards that will pro-

vide further guidance. These include ISO 14091, Adaptation to climate 
change — Vulnerability, impacts and risk assessment and ISO 14092, GHG 
Management and related activities: requirement and guidance of adaptation 
planning for organizations including local governments and communities. 

این استاندارد در نظر گرفته شده است که استاندارد جامع برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی                 

است، و کمیته همچنین بر روی استانداردهای دیگر که هدایت بیشتری را ارائه می دهند، کار می                 

آسیب پذیری، اثرات و    -، سازگاری با تغییرات آب و هوایی 79147کند. این استاندارد شامل ایزو    

و فعالیت های مرتبط: الزام و هدایت برنامه ریهزی     GHG، مدیریت 79141ارزیابی ریسک و ایزو  

 سازگاری برای سازمان ها از جمله دولت های محلی و جوامع است.
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https://www.iso.org/standard/68508.html
https://www.iso.org/standard/68509.html
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: امروزه دانش مدیریت مالی بعنوان بخشی الینفک از مدیریت کلی درکسب وکارهای مختلهف     چکیده  

کاربرد و اهمیت فراوان دارد . نقش و اهمیت مدیریت مالی در حوزه معدن و سرمایه گذاریها و پهروژه                     

های معدنی دوچندان است که سرمایه بر بودن ، داشتن جریان نقدینگی نامتعهار  ، درازمهدت و                     

دیربازده بودن ، قوانین استهالک و مالیات ، نقش متمایز سود تجاری و سودسرمایه ونهیهز وهرورت                    

یکسان سازی بررسیهای مالی و اقتصادی در پروژه های مختلف از مهمترین دالیل این امر می باشند .                  

مدیریت مالی با تنظیم و تحلیل صورتهای مالی به عنوان مهمترین اطالعات مدیریتی ، هیأت مدیره و              

مدیران واحد تجاری را در مدیریت و راهبری بنگاه کمک می نماید . همچنین برای تعمیق مطالهعهات                    

امکانسنجی و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری نیازمند دانش مدیریت مالی بوده تا تصمیم گهیهری                  

مدیران نیز بر اساس مطالعات و بررسیهای جامع و کامل صورت پذیرد . اگرچه مدیریت مالی بعهنهوان                

یکی از وجوه مدیریتی در کلیه صنایع و کشورها اهمیت دارد اما دو عنصر ویژگیهای ذاتی صهنهعهت        

معدن و معدنکاری در ارتباط با مسائل مالی و اقتصادی و نیز شرایط و ویژگیهای اقتصادی خاص حاکم                  

بر کشور ما نقش و تأثیر آن در معدنکاری کشورمان را متمایز و مضاعف می سازند . با توجه به پاره ای                       

مسائل می توان امروزه اعما، مدیریت مالی را بزرگترین چالش فراوری معدنکاری و صنعهت مهعهدن        

کشور برشمرد . این مقاله با پرداختن به مباحث فوق و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد مهالهی              

سرمایه گذاریها و پروژه های معدنی ، سعی دارد تا گامی در راستای ارتقای سطح مدیریت در شرکتها                  

 و پروژه های معدنی کشور بردارد .
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  اهمیت مدیریت مالی در معدنکاری
 

بدیهی است در کلیه کسهب و کهارهها و               

فعالیتهای اقتصادی اعما، مدیریت مناسب بر      

امور مالی و اقتصادی حائز اهمیت فهراوانهی          

است . امروزه با پیچیده تر شدن فراینهدههای     

تأمین مالی و مدیریت منابع و مصار  و نهیهز           

نقش سرمایه و پو، در بازارهای مالی ، دانهش          

مدیریت مالی نیز نقش مضاعفی در مؤفقهیهت         

کسب و کارهای مختلف یافته است . به عبارت        

دیگر هر کسب و کار موفق        بهه مهوازات                  

داشتن دانش تخصصی و حرفه ای در حهوزه          

مربوطه باید از سطح مناسبی از دانش مدیریت    

مالی نیز برخوردار بوده و در چهارچوب اصهو،   

مالی و اقتصادی تحقق اهدا  خود را دنهبها،          

نماید . در این میان برخی صنایع و کسهب و             

کارها نظیر معدنکاری بدلیل ماهیت خود نیهاز        

بیشتری به اعما، اصو، مدیریت مهالهی در          

فعالیتهای خود دارند . به بیان دیگر موفقیهت          

سرمایه گذاریها و پروژه های معدنی بهدلهیهل        

ارتباط تنگاتنگ با مسائل مالی و اقهتهصهادی          

مستلزم بکارگیری عمیق و دقهیهق دانهش           

 مدیریت مالی است .
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صنعت معدن بواسطه ویژگیهای ذاتی خود نه تنها با مسائل فنی بلکه با چالشهای مالی و  

اقتصادی گوناگونی مواجه است. شرایط اقتصادی خاص حاکم بر کشور ما ، نقش و تأثیر عوامل 

مالی در اجرای پروژه ها و سرمایه گذاریها را مضاعف ساخته است. ازاین رو مدیران معدنی کشور 

عالوه بر اشرا  فنی بر فرایندها باید در عرصه مدیریت مالی نیز تمرکز و تخصص الزم را دارا 

باشند. متأسفانه مدیران در اکثر واحدها و شرکتهای 

معدنی کشور آنقدر که در زمینه مسائل فنی و امور 

تکنولوژیکی تبحر و تخصص دارند ، از مسائل مالی و 

اقتصادی اطالعات و شناخت کافی نداشته بطوریکه می 

توان امروزه اعما، مدیریت مالی را بزرگترین چالش 

فراروی معدنکاری و صنعت معدن کشور برشمرد. اگرچه 

مدیریت مالی بعنوان یکی از وجوه مدیریتی در کلیه 

صنایع و کشورها اهمیت دارد اما دو عنصر زیر نقش و تأثیر 

 آن در معدنکاری کشورمان را متمایز و مضاعف می سازند :

ویژگیهای ذاتی صنعت معدن و معدنکاری در ارتباط بها    –الف  

 مسائل مالی و اقتصادی

 شرایط و ویژگیهای اقتصادی خاص حاکم بر کشور ما –ب 

ازاین رو ورورت توجه به مسائل فنی و تکنیکی در مدیریهت            

کالن پروژه ها و سرمایه گذاریهای معدنی نباید مدیران را از اعما، مدیریت مالی منهاسهب بهر                    

مجموعه های تحت کنتر، خود غافل نمایهد . چهه              

بسیارند پروژه ها و شرکتهای معدنی که عهلهیهرغهم            

اعما، مدیریت فنی کارآمد و مناسب ، نتوانسته انهد        

بلحاظ مالی و اقتصادی دستاورد قابل توجهی کسهب         

نمایند . البته همواره سطحی از دانش مدیریت مهالهی     

 . مورد استفاده قرار می گیرد

 

 ادامه مطلب در خبرنامه بعدی ...

 چالش های مدیریت مالی در معدنکاری کشور
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 تبلیغات خالقانه



Www.map.co.org 

 

 میزان شایستگی شما برای مدیریت

 

 
 

 کوئیز  زیر از چهار سؤال تشکیل شده که به شما خواهد گفت آیا برای این که یک مدیر حرفهای باشید،

 شایستگی الزم را دارید یا نه؟

در مورد هر سؤا، او، سعی کنید خودتان پا سخ بدهید و بعد پا سخ را بخوانید تا ببینید درست جواب داده اید یا  .سؤالها مشکل نیستند

 .خیر

 چطور این کار را انجام میدهید؟ .از شما خواسته شده یک زرافه را در یخچا، قرار دهید .7 

 .زرافه را داخل یخچا، میگذاریم و سپس درب آن را میبندیم  .درب یخچا، را باز میکنیم :پاسخ

هد  از این سؤا، این است که مشخص شود آیا شما از آن دسته افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا 

 !خیر

 چه میکنید؟  .حا، از شما خواسته شده یک فیل را در یخچا، قرار دهید .1 

 آیا پاسخ شما این است که درب یخچا، را باز میکنیم و فیل را در یخچا، میگذاریم و درب آن را میبندیم؟ :پاسخ

    !این درست نیست   !نه

 .زرافه را از یخچا، خارج میکنیم .فیل را در یخچا، میگذاریم و درب آن را میبندیم  .پاسخ صحیح این است که درب یخچا، را باز میکنیم 

               .این سؤا، برای این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کارهای قبلی خود و تأثیر آن برتصمیمگیری های بعدیتان فکر میکنید یا خیر

 

شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده است که به جز یک حیوان، همگی حیوانات در آن حضور   .۳ 

 آن یک حیوان غایب کیست؟ .دارند

هد  از این سؤا، این است که حافظه شما  !یادتان رفته که فیل االن در یخچا، است؟ پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد :پاسخ

 .در به خاطر سپردن اطالعات سنجیده شود 

 .اگر تا این جا به سؤاالت پاسخ درست نداده اید نگران نباشید، هنوز یک سؤا، دیگر مانده است 
 

 چه میکنید؟ .شما قایق ندارید .باید از یک رودخانه عبور کنید که محل سکونت کروکودیل ها ست .9 

 .به داخل رودخانه پریده و با شناکردن از آن عبور میکنید  !خیلی ساده است :پاسخ.

هد  از این سؤا، این است  !کروکودیلها؟ آنها االن در جلسه ای هستند که شیرشاه ترتیب داده

 .که مشخص شود آیا از اشتباه های قبلی خود درس میگیرید که دوباره آن ها را تکرار نکنید یا خیر
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 آدرس دفتر مرکزی شرکت :
تهران , خیابان آزادی , خیابان کارون , 

نرسیده به خیابان هاشمی ,ساختمان 

82, واحد  832راهپیما , پالک   

 شماره تماس :
33212136 

33332222 
www.map-co.org 

info@map-co.org 

 با ما همراه باشید ...

 سخن ماه : 

کسی که میخواهد مثل خورشید بدرخشد او، 

 باید مثل خورشید بسوزد.....

 

 ) آدولف هیتلر (


