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 همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار                   شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري

نسل جديد از شنيدن خبرهاي نوين در  فن آوري و دانش روز( اختراعات، اكتشافات) بشدت 
كمتر از نسل قبل تعجب مي كند.براي آنان خيلي از تغييرات بديهي و شدني جلوه مي نمايد و 
كمتر به تاثير اين بديهيات بر زندگي شان توجه نشان مي دهند. تحوالت!، تحوالت!، تحوالت!، 

مفهومي كه در همه كتب، مقاالت، نشست ها، تحليل ها  بطور پيوسته بكارگرفته مي شود و 
شايد مفهومي است براي نمايش روشنفكري! اما چه بخواهيم و چه نخواهيم اين مفهوم ما را 

احاطه كرده و در حال بدل شدن به  به يك عادت است.عادي كه در لباس  يك نياز ( كاذب يا 
 واقعي؟) وارد زندگي شده و حتي رخصتي جهت درك تاثيرات آن بر ما و زندگي مان نمي دهد. 

زمان قابل بازگشت نيست. انسان هرگز به گذشته باز نخواهد گشت. اين تحوالت! به حركت 
خود ادامه خواهند داد و هرگز متوقف نخواهند شد.  اما تاثير آنان بر زندگي ما چگونه است؟ آيا 

تحوالت! بطور توامان انسان را به آرامش و رفاه رهنمون مي نمايد؟ تحوالتي! كه آيين و خط 



مشي خود را دارند و كمتر از قوانين حاكم بر زندگي و طبيعت، تبعيت مي كنند با انسان چه 
خواهند كرد؟آيا زمان آن فرا نرسيده است كه اين تحوالت! نسبت به طبيعت انسان و طبيعت 

خالق همسو گردند؟ آيا راهكار تعامل و تقابل با اين تحوالت! در همسويي آن با طبيعت نيست؟ 
مسئوليت!مسئوليت!مسئوليت! مفهومي براي همسويي تحوالت! با انسانيت انسان. اينك نيازمند 

. مسئوليت به معني درك اين واقعيت است كه "تحوالت" و"مسئوليت"ادغام دو مفهوم هستيم،
همه(من، شما، سازمان، جامعه، طبيعت و......) بر هم تاثير داريم و نسبت به اين تاثيرگذاري 

 " مسئوليت پذيري رويكردي براي ثروت افريني پايدار"پاسخگو هستيم. در همين راستا كتاب 
 به تمامي عالقمندان و فرهيختگان تقديم مي گردد.

 

 فهرست مطالب : 

 پيشگفتار انجمن مديريت سبز ايران

 مقدمه شركت پتروشيمي پارس

 ديباچه

 لنز زيست محيطي

 بخش اول -

 براي جهان نوين آماده شويم

 فصل اول: مزيت زيست محيطي
 فرصت هاي كسب و كار در جهاني كه به محيط زيست

  حساس است
 فصل دوم: محرك هاي طبيعي موج سبز

 چالش هاي زيست محيطي و چگونگي تطبيق بازار با آن
 فصل سوم:چه كسي پشتيبان موج سوار است؟



 ذي نفعان و قدرت مورد استفاده

 بخش دوم -

 راهبردها براي ايجاد مزيت زيست محيطي
 فصل چهارم: اداره ي جنبه ي منفي

 مسئوليت پذيري رويكردي براي ثروت آفريني پايدار


