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چکـیده
جهت راهبري صحيح الگوي ایراني اسالمي پيشرفت بهرهمندي از تمام ابزارهاي معتبر و آزموده شده ميتواند به بهبود
اثربخشي و کارایي اقدامات منجر گردد و از آنجا که یکي از آسيبهاي احتمالي مترتب بر اجراي الگو کاستيهاي احتمالي
در زنجيره پيادهسازي تدابير است .لذا بهرهمندي از الگو زنجيره تامين که مبتني بر الزامات مفاهيم بنيادین توسعه بوده و
در بستر فنآوريهاي نوین بکار گرفته شود بسيار ميتواند موثر باشد .با همين رویکرد مطاله حاضر که در زمره مطالعات
مروري است و حدفاصل سال  1311تا  1400به انجام رسيده است از طریق بررسي بيش از  40مقاله معتبر بينالمللي و
داخلي که جملگي در مجالت داراي اعتبار باال بين سالهاي  1331تا  1400به چاپ رسيده بودند به تطبيق سازي تدابير
الگو و معيارهاي موثر بهينهسازي زنجيره تامين سبز در بستر بالکچين پرداخته است .براساس یافتههاي این پژوهش 14
تعداد از تدابير الگو با معيارهاي بهينهسازي زنجيره تامين سبز در بستر بالکچين مطابقت دارد.

واژگـان کلـیدی :الگوي ایراني اسالمي ،بالکچين ،زنجيره تامين سبز ،پيشرفت ،توسعه

 -1مدرس ،موسسه آموزش عالي ایرانيان
 -2دانشجوي کارشناسي ،موسسه آموزش عالي ایرانيان
 -3دانشجوي کارشناسي ،موسسه آموزش عالي ایرانيان
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

الگوي ایراني اسالمي پيشرفت مبتني بر فرمایشات مقام معظم رهبري؛ سندي باالدستي براي همه اسناد برنامهاي و
چشماندازي کشور خواهد بود که ميبایست بستر پيشرفت همهجانبه کشور را فراهم سازد .هر چند از منظر مفاهيم و تدابير؛ الگوي
ایراني اسالمي پيشرفت را باید در زمره اسناد باالدستي و یک منظومه جامع از مفاهيم و ابداعات موثر در مسير رشد و اعتالي کشور
قلمداد کرد ليکن تحقق این الگو نيازمند بهرهمندي از سطح مناسبي از زیر ساختهاي مرتبط است که یکي از مهمترین این زیر
ساختها؛ زنجيره تامين جهت پيادهسازي تدابير و مالحظات آن است .مدیریت زنجيره تامين شامل برنامهریزي یکپارچه و اجراي
فرآیندهاي مختلف است .این زنجيره شامل جریان مواد ،جریان اطالعات و جریان سرمایه است .مدیریت جریان خدمات و
اطالعات از یک نقطه به مقصد ،به عنوان مدیریت زنجيره تامين ناميده مي شود( .کورپال و همکاران )6:1311:مساله کليدي در
یک زنجيره تامين مدیریت کنترل و هماهنگي تمامي فعاليتها است؛ موضوعي که راهبري الگو نيز بدان وابسته است و با توجه به
اینکه امروزه مدیریت زنجيره تامين 1به عنوان یکي از مباني زیرساختي در دنيا مطرح است( .کرد و گاشاهي )1:1312 :لذا به عنوان
یک بحث مبنایي و ریشهاي در هر الگو توسعهاي حائز اهميت است.البته یکي از آفتها پيرامون زنجيره تامين که ميتواند خطراتي
را در مسير راهبري الگو متوجه سازد این است که اتصال یکپارچه از عناصر مختلف در زنجيره تامين به تدریج و بعضا بي ثمر مي
شود .به منظور حل این ناکارآمدي ،فناوريهاي مختلف اعمال مي شود .که یکي از معتبرترین آنها فنآوري بالکچين 2بعنوان روش
جدیدي براي تغيير کلي قواعد بازي است (تيان فنگ .)3:1314 :بالکچين پنجمين پارادایم محاسباتي انقالبي است که فرصت بي
نظير انتقال ارزش از طریق وب را فراهم مي کند .بالکچين یک دفترکل توزیع شده جهاني است (گوش و تان.)10:1316 :از
آنجاکه برخي از آسيب هاي وضع موجود کشور معلول اشکاالت موجود در فرایند برنامه ریزي کشور است  .لذا آسيب شناسي اسناد
برنامه اي کشور در فرایند تدوین ،تصویب و اجرا ميتواند تا حد بسياري آسيب هاي مربوط به اجراي الگوي ایراني اسالمي پيشرفت
را التيام بخشد .با استفاده از نتایج حاصله مي توان از آفات محتمل مانند غفلت از اجرا و برداشت ها و اقدامات غيرمنطبق با متن و
روح الگوي اسالمي ایراني پيشرفت پيشگيري کرد(.آسيب شناسي اسناد برنامهاي کشور با رویکرد پيشرفت اسالمي ایران)3:1400:
در بين مدلهاي زنجيره تامين اما ،مدل زنجيره تامين سبز از انطباق بيشتري با روح برنامههاي توسعه برخوردار است و طبيعي
است اگر قصد ارتقا و بهبود راهبري را داریم ميبایست از مدلهایي بهره برده شود که از انطباقپذیري باالتري برخودار باشد و
بدین منظور این مدل به عنوان مبنایي جهت راهبري بخشي از فرآیندها و تدابير پيشنهاد و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 -2مساله تحقیق
مدیریت زنجيره تامين امروزه یکي از اجزاي بسيار مهم در استراتژي ها رقابتي به حساب مي آید و در افزایش بهرهوري،
سودآوري و موفقيت نقش بسيار موثري دارد .امروزه رقابت ،از رقابت بين کشوري یا سازماني به رقابت بين زنجيره تامين تغيير
یافته است و به همين دليل بهبود در زنجيره تامين به ضرورتي براي بقاي تبدیل شده است (گوجوکو و همکاران.)6:1310:
به طور کلي تا کنون سه نوع مدیریت زنجيره تامين بر اساس کانون تمرکز آن بر فعاليت ها معرفي شده است .مدیریت زنجيره
تامين چابک ،3مدیریت زنجيره تامين ناب 4و مدیریت زنجيره تامين سبز 1که بر عوامل زیست محيطي تاکيد دارد.
با توجه به تحوالت عظيم رخ داده در زمينه مسائل زیست محيطي در چند سال اخير ،مانند تشدید نگراني هاي اجتماعي در
مورد از بين رفتن محيط زیست طبيعي ،کنترل و نظارت ها بر عملکرد دولتها به منظور در نظر گرفتن مالحظات زیست محيطي
در فعاليت هایشان افزایش یافته است .با افزایش این توجه بر بکارگيري فعاليت هاي متناسب با محيط زیست ،پياده سازي مدیریت
زنجيره تامين سبز را در دستور کار قرار گرفته است (پاک.)11:1311 :
فعالسازي موقعيت ارتباطي ایران و قابليتهاي سرزميني از رهگذر زیرساختهاي پيشرفته براي تبدیل کشور به چهارراه
ارتباطات بينالمللي و قطب راهبردي علمي ،فناوري و اقتصادي.گسترش روند خشکسالي ،بهره برداري غيرعلمي از منابع ،قابليت
هاي سرزميني ،تخریب و آلودگي محيط زیست و افزایش مخاطرات امنيت غذایي(.آسيب شناسي اسناد برنامهاي کشور با رویکرد
پيشرفت اسالمي ایران )2:1400:نيازمند بهرهمندي از زیرساختي مناسب براي پيادهسازي و راهبري است.
از سوي دیگر الگوي ایراني اسالمي پيشرفت که منبعد الگو بيان مي گردد ،این گونه توصيف شده است که تا سال 1444
ایران به پيشتاز در توليد علوم انساني اسالمي و فرهنگ متعالي در سطح بين المللي تبدیل شده و در ميان پنج کشور پيشرفته جهان
در توليد اندیشه ،علم و فناوري جاي گرفته و از اقتصادي دانشبنيان ،خوداتکا و مبتني بر عقالنيت و معنویت اسالمي برخوردار و
داراي یکي از ده اقتصاد بزرگ دنيا گردد.تا آن زمان ،سالمت محيط زیست و پایداري منابع طبيعي ،آب ،انرژي و امنيت غذایي با
حداقل نابرابري فضایي در کشور فراهم شده؛ کشف منابع ،خلق مزیتها و فرصتهاي جدید و وفور نعمت براي همگان با رعایت
عدالت بين نسلي حاصل شده است .فقر ،فساد و تبعيض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومي و تأمين اجتماعي جامع و
1 Supply Chain
2 Blockchain
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فراگير و دسترسي آسان همگاني به نظام قضایي عادالنه تأمين شده است .این الگو نسخه اي راهبردي است که مؤلفه هاي جهان
بيني حاکم بر تمدن اسالمي ـ ایراني را ارائه مي دهد و مدلي از خرد و اندیشه ي ایراني براي رسيدن به آرمان اسالمي است.
(امرائي ،حسن)42:1313 :
این وظيفه اما بر عهده زنجيره تامين است که با اضافه کردن مفهوم "سبز" ،به مفهوم مدیریت زنجيره تامين ،محققان موضوع
رابطه مستقيم زنجيره تامين با مسائل زیست محيطي را نيز مورد توجه ميدهند .مفهوم مدیریت زنجيره تامين سبز ،هم زمان با
انقالب کيفيت 1در سال  1130و انقالب زنجيره تامين در سال  1110پا به عرصه گذاشت (سمان و همکاران ،)6:1310 :اما اولين
مطالعه در این زمينه ،در سال  1114توسط وب لي و با تاکيد بر خرید سبز صورت گرفت (حاجي خاني و همکاران.)0:1310:
با روشن شدن اهميت مدیریت زنجيره تامين سبز و مزایاي حاصل از بکارگيري آن ،کشورهاي در حال توسعه نيز در سالهاي
اخير به بکارگيري مدیریت زنجيره تامين سبز روي آورده اند .در کشورهاي در حال توسعه از روش هاي سبز در زنجيره تامين خود
استفاده مي کنند ،اما هدف از بکارگيري این اقدامات و روش هاي کاهش ميزان آلودگي هاي زیست محيطي است .حال آنکه ،باید
این نگاه تغيير داده شود و هدف از بکارگيري اقدامات سبز باید جلوگيري از ایجاد آلودگي و مسائل زیست محيطي تعریف شود .به
عبارت دیگر ،بکارگيري رویکردي پيشگيرانه در مورد مسائل زیست محيطي باید مورد توجه قرار گيرد(راو.)6:1330 :
در خصوص کارآیي اقدامات برنامه ریزي شده در زنجيزي تامين اما اطمينان از کفایت و صحت اقدامات بخصوص در مرحله
مبادله پيام ها و ردیابي اقدامات یک دغدغه اساسي است که امروز با توجه به ظهور فناوريهاي نوین نظير فنآوري بالکچين تا حد
قابل قبولي بهبود یافته است .با استفاده از بالکچين اعتماد و امنيت در چرخه ارتقا مي یابد و مي توان در زنجيره تامين مانند توليد
کنندگان ،صادر کنندگان ،وارد کنندگان ،بنادر ،گمرک و  ...را براحتي مورد رصد قرار داد( .رضایي و طائي زاده.)1:1313 :

با افزایش نگراني هاي زیست محيطي ،یک اتفاق نظر جمعي مبني بر در نظر گرفتن مسائل زیست محيطي در زمينه مدیریت
زنجيره تامين ،همراه با صنعتي شدن بوجود آمده است  .به عبارت دیگر ،ایجاد و بکارگيري محصوالت ،اقدامات و فرایندهایي که
تاثير بسيار کمي بر اکوسيستم 2مي گذارند ،به موضوعي مهم در مدیریت زنجيره تامين تبدیل شده است  .از این رو روي آوردن به
موضوع مدیریت زنجيره تامين سبز ضرورت یافته است.
مدیریت زنجيره تامين سبز که ریشه در دو موضوع اساسي مدیریت زیست محيطي و مدیریت زنجيره تامين دارد  ،به دنبال
کاهش اثرات نامطلوب ناشي از فعاليت هاي زنجيره تامين و حداقل کردن ميزان استفاده از مواد و انرژي است .مدیریت زنجيره
تامين سبز مي تواند اثرات زیست محيطي منفي ناشي از صنعتي شدن راه بدون فدا کردن کيفيت ،هزینه ،قابليت اطمينان ،عملکرد
و راندمان کاهش دهد .مدیریت زنجيره تامين سبز به عنوان یک فلسفه مدیریتي که تاثير بسزایي در کاهش آلودگي هاي زیست
محيطي و افزایش اثربخشي دارد ،در سال هاي اخير بسيار مورد توجه محققان قرار گرفته است .بنابراین ،مطالعه و بررسي در این
زمينه در این برهه از زمان بسيار به موقع و ضروري به نظر مي رسد (ژو و همکاران.)3:1336 :
در کشوري مانند ایران ،که یک کشور در حال توسعه مي باشد ،ضروري است در یک اقدام پيشگرانه ،مسائل زیست محيطي
مورد توجه قرار گيرد .برخورداري ایران از جایگاه راهبردي سرزميني ،رتبه برتر در منابع انرژي و معدني ،تنوع اقليمي ،ظرفيتهاي
فالت مرکزي ،جلذبههاي گردشگري ،خطوط ساحلي و مرزهاي بينالمللي ،سرمایه انساني جوان و مستعد ،تجربيات مدیریتي و
ظرفيتهاي علمي و فناوري ،زمينهساز پيشرفت و تحول دریاپایه و خشکيپایه به عنوان قطب ارتباطات منطقهاي و بينالمللي است.
(سند الگو ایراني اسالمي)1:1400:
اثرات مدل بهبود مدیریت زنجيره تامين سبز با رویکرد بالکچين شامل موارد خالقانه ي زیر است:
 ارتقا تأمين کنندگان از طریق سيستم هاي مدیریتي که قادر به شناسایي و مدیریت خطرات زیست محيطي واجتماعي درگير در عمليات خود باشند
 ایجاد یک چارچوب براي ارزیابي عملکرد ارزیابي تأثيرات بر محيط زیست همکاري نزدیک صنایع مختلف با تامين کنندگان براي بهبود عملکرد لجستيکي در راستاي حفاظ از محيط زیست(ميژاگان و همکاران.)13:1311 :
در پایان نيز الزم به توضيح است بهبود مدیریت زنجيره تامين سبز مي تواند موجب مشخص شدن ورودي ها یا تغييرات براي
توليد محصوالتي قابل بازیافت تر ،کاهش ميزان مواد اوليه سمي مورد استفاده ،افزایش قابليت استفاده مجدد و سایر موارد ميشود.
در این پژوهش قصد داریم با الگوبرداري از تاثيرات فناوري بالکچين بر مدلهاي زنجيره تامين سبز به عنوان یکي از مهمترین
پيشرانهاي تحقق برنامههاي توسعه در سطح جوامع و تعميم آن بر بخشي از ارکان تدابير پيشنهادي در الگوي ایراني اسالمي
پيشرفت نسبت به بهينهسازي شيوههاي اجرا و افزایش عمق اثر تدابير پيشنهادي نائل گردیم.
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ساخت کلي الگو باید متناسب با اهداف ،جهتگيريها و ارزشهاي مورد نظر جامعه باشد .الگوهاي مختلف برنامهریزي
ميتوانند از نظر ساخت الگو داراي تفاوتهاي چشمگيري باشند .هرچند روشهاي تکنيکي محاسبات و برآوردها در تمام الگوهاي
برنامهریزي داراي تشابههاي بسيار است اما باید تأکيد کرد آنچه یک الگوي برنامهریزي را از الگویي دیگر متمایز ميسازد ،ساخت
کلي الگو است بهطوري که مشخص ميسازد چه مسایلي بهطور مستقيم در الگو مورد نظر قرار گرفته و حصول به چه اهداف
مشخصي مورد توجه بوده است .از اینجا است که در هر نظام برنامهریزي ،تدوین و انتخاب الگوي مناسب داراي جایگاه ویژه و
بسيار با اهميتي است(.عظيمي ،حسين)42 :1310:
اکنون ملت ایران با همه دستاوردها و تجارب و عبرتهاي ارزشمند خود ،رسالتي ملي و انساني و اسالمي بر عهده دارد .این
ملت در گام دوم انقالب اسالمي و در عصر پيشرفتهاي پرشتاب علمي و اطالعاتي و ارتباطي و شناختي  ،وظيفه دارد توانمندیها و
ظرفيتهاي تمدني ایران و اسالم را با استفاده از علم و فناوري روز و تجارب بومي و جهاني براي نيل به تمدن نوین اسالمي_ایراني
شکوفا سازد و آن را براي حل مسائل اساسي کشور و تعالي و سعادت خود ،به خدمت درآورد .همزمان ،موظف است که توانمندي
خویش را براي التيام آالم مسلمانان و مردم جهان و دستيابي ایشان به سعادت ،تقدیم دارد .دستيابي به این هدف ،با "پيشرفت" در
عرصههاي فکر و علم و معنویت و حيات ،فراهم ميشود .این پيشرفت به الگویي جامع و بلندمدت نياز دارد تا مسير و مقصد آن را
معين و تحوالتش را هدایت کند .فعالسازي موقعيت ارتباطي ایران و قابليتهاي سرزميني از رهگذر زیرساختهاي پيشرفته براي
تبدیل کشور به چهارراه ارتباطات بينالمللي و قطب راهبردي علمي ،فناوري و اقتصادي.گسترش روند خشکسالي ،بهره برداري
غيرعلمي از منابع ،قابليت هاي سرزميني ،تخریب و آلودگي محيط زیست و افزایش مخاطرات امنيت غذایي است(.سند الگوي
ایراني اسالمي.)11:1400:
مفهوم توسعه پایدار در برگيرنده شرایط محيط انساني و طبيعي در فعاليت هاي توسعه اي بود ،با این وجود توسعه پایدار هدف
آرماني کليه جوامع است .اگر چه مشکالت خاص و گسترده باعث شده توجه و تأکيد کشورهاي جهان سوم بيشتر بر حصول توسعه
باشد تا پایداري آن ،ليکن باید توجه داشت حذف شکاف کنوني ميان دو دنياي توسعه یافته و در حال توسعه ،بدون پایداري ،فرآیند
توسعه امکان پذیر نيست (زاهدي و نجفي .)4:1334:از این رو مفهوم پایداري توسط کميسيون جهاني محيط و توسعه اینگونه
تعریف شده است :توسعه اي که نيازهاي نسل فعلي را تأمين مي کند ،بدون اینکه توانایي نسل هاي آتي را در تأمين نيازهایشان به
مخاطره بياندازد .ازطرفي ميتوان توسعه پایدار را فرآیند تغيير در استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاريها ،سمت گيري توسعه
تکنولوژي و تغيير ساختاري و نهادي ناميد ،که با نيازهاي حال و آینده سازگار باشد (شجاعي و نوري.)6:1336

 -2-3زنجیره تامین سبز
لي در سال  2001فرایند مدیریت زنجيره تامين سبز بدین شکل طراحي کرد (لي:)13:1333 :
طراحي سبز :طراحي سيز به این معني است که باید شرح کامل زیست محيطي ،سالمت انسان و ایمني محصول را در نظر
بگيرد و هدف آن جلوگيري از آلودگي در منبع است .به عنوان اصلي براي توسعه زنجيره تأمين استفاده نمود.
مواد سبز :مواد سبز که مواد آگاهي زیست محيطي نيز ناميده ميشود به موادي اشاره دارد که منابع و انرژي کمتر مصرف نموده
و سر و صداي کمتر ایجاد مي نماید ،غيرسمي بوده و موجب نابودي محيط زیست نميشود .بهره وري سبز بسيار بزرگ تر از تمام
بهره وري مدیریت است .در روند انتخاب مواد ،باید مواد با سهولت بازیابي و مستقل از محيط انتخاب شود.
توليد سبز :نيز به عنوان توليد پاک شناخته شده است .در مراحل مختلف توسعه و یا در کشورهاي مختلف ،نامهاي توليد سبز
متفاوت است .اما معناي اصلي آن همان است و به معناي استفاده از استراتژي هاي دفاع از آلودگي براي کاهش آلودگي و با دیدگاه
افزایشي راندمان توليد و کاهش مخاطرات انساني و زیست محيطي مي باشد.
بازاریابي سبز :هدف از بازاریابي سبز ایجاد هماهنگي ميان اهداف توسعه اقتصاد و توسعه محيط زیست و توسعه اجتماعي و
ارتقاء ادراک توسعه پایدار کل ميباشد .بازاریابي سبز به ميزان منافع سرمایه گذاري ،نگران منافع جامعه نيز ميباشد .این نگراني ها
شامل :اوال جمع آوري اطالعات در خصوص سازگاري با محيط زیست ،ثانيا نگراني اینکه چگونه بسته بندي محصول ،حمل و نقل
کاال ،استفاده از محصول و دفع مواد زائد از محصول عالوه بر تحقيق در انتخاب مواد سبز محصول ،پيکربندي کاربردي کاال و
محصوالت بر محيط زیست مؤثر بوده و ثالثا ،توجه به ارتقاء فروش سازگار با محيط زیست ،ایجاد تصویر خوب و سبز در جامعه،
گسترش تأثير شرکت بر دوستي محيط زیست ،و در عين حال سازماندهي قيمت گذاري و توزیع تجاري سبز مي باشد.
مصرف سبز :مصرف سبز یعني تالش در انتخاب محصول و خدمات سازگار با محيط زیست براي استفاده و مقابله با محصول
زائدي که ممکن است براي محيط زیست مضر باشد .تنها تعداد کمي از محصوالتي که اصطالحا سبز ناميده ميشوند ،به طور واقعي
براي محيط زیست بي ضرر ميباشند .سه محدوده اصلي مصرف سبز شامل مصرف محصول بي ضرر سازگار با محيط زیست،
اجتناب از آلودگي در طي فرآیند مصرف ،اجتناب از مصرف محصولي که ممکن است محيط را آلوده کند ،ميباشد.

بازیافت سبز :بازیافت سبز آخرین قسمت از مصرف سبز است که به معني بازیافت محصول و یا محصول زائد است که ممکن
است نقص داشته باشد .دور نگهداشتن خط از هدر رفتن منابع و آلودگي پایين تر ،و اجتناب از آسيب رساندن به محيط و جامعه در
طول فرآیند از اهداف بازیافت سيز ميباشد.

 -3-3بالکچین در زنجیره تامین
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پيش بيني مي شود که بالکچين  ،زنجيره تامين و صنعت لجستيک را تغيير دهد (مار .)13:1316:زنجيره هاي تامين مي توانند
شامل صدها تامين کننده جزئي ،در بسياري از کشورها و مناطق مختلف باشند و در نتيجه یک فرآیند پيچيده و گسترده براي مرور
و مدیریت آن باشند .به دليل پيچيدگي و فقدان شفافيت زنجيره هاي تامين فعلي توجه به اینکه چگونه مي توان از آن براي ایجاد
شفافيت و قابليت ردیابي استفاده کرد در زمان هاي اخير پدیدار شده است .یکي از مشکالت زنجيره هاي تامين بزرگ و پيچيده
امروز ،دشواري براي درگير کردن طرف ها براي دانستن ارزش واقعي محصوالت به دليل فقدان شفافيت در سيستم فعلي است چرا
که تعيين این که زنجيره هاي تامين شامل اعمال غير قانوني یا غيراخالقي نمي شوند ،دشوار است (مار.)13:1316:
هر بار که یک محصول از یک طرف به یک گروه در زنجيره تامين منتقل مي شود ،این تراکنش مي تواند به طور تغيير
ناپذیري با استفاده از بالکچين ثبت شود ،در نتيجه یک سند دایمي از تاریخ محصول ایجاد شود (وورابوترا  .)16:1314:پيش بيني
مي شود که بالکچين یک پلتفرم زنجيره تامين جهاني شود .پيش بيني اقدامات مرتبط با ،به عنوان مثال ،یک فرآیند زنجيره تامين،
مي تواند به طور تغيير ناپذیري به وسيله استفاده از بالکچين ثبت و ایمن شود ،در نتيجه یک سابقه ماندگار ،شفاف و قابل ردیایي
از اقدامات زنجيره تامين ایجاد مي کند:
ثبت کميت و انتقال دارایي ها مانند پالت ها ،تریلرها ،کانتينرها و غيره هنگامي که بين گره هاي زنجيره تامين حرکت مي
کنند؛
ردیابي سفارشات خرید ،تغيير سفارشات ،رسيد ،اطالعيه هاي حمل و نقل و یا سایر اسناد مرتبط با تجارت؛
اختصاص یا تایيد گواهينامه ها با ویژگي هاي خاصي از محصوالت فيزیکي :براي مثال ،تعيين اینکه آیا یک محصول غذایي
ارگانيک یا سالم است یا خير؛
پيوند دادن کاالهاي فيزیکي به شماره سریال ،بارکدها ،برچسب هاي دیجيتالي مانند RFIDو غيره
به اشتراک گذاري اطالعات در مورد روند توليد ،مونتاژ ،تحویل و نگهداري محصوالت با تامين کنندگان و فروشندگان
(وورابوترا.)14:1314 :
ویژگي هاي تکنولوژي بالکچين که در باال ذکر شد ،باعث ایجاد چندین کاربرد جدید در صنایع مي شود و پتانسيل ایجاد مدل
هاي کسب و کار جدید را فراهم مي آورد( .کاتاليني و همکاران.)11:1311:،
کاربرد تکنولوژي بالکچين در فضاي پرداخت هاي فرامرزي باعث حذف موسسات مالي واسطه مي شود و و هزینه هاي
تراکنش هاي تحميل شده از سوي بانک ها کاهش مي یابد .مک کينزي تخمين مي زند که کاربرد بالکچين هزینه هر کسب و
کار فرامرزي را تا حدود  42درصد کاهش مي دهد .هزینه ایجاد شبکه با ترکيب دفتر کل بالکچين با توکن هایي که اجازه توسعه
بازار غير متمرکز را ميدهد ،کاهش مي یابد .توکن ها به عنوان انگيزه اي براي افراد عمل مي کنند تا منابع را براي رشد پلت فرم
مشارکت دهند و این عاملي است که نياز به بازیگر مرکزي هزینه بر جهت ساخت و حفظ پایگاه داده را از بين مي برد.

 -4پیشینه پژوهش
تا کنون تحقيقات و مطالعات زیادي در زمينه مدیریت زنجيره تامين سبز انجام شده است و تعاریف مختلف را براي مدیریت
زنجيره تامين سبز در نظر گرفته اند (التایب و همکاران )1:1331 :ولي هنوز تعریف واحد و جامعي از مدیریت زنجيره تامين سبز
ارائه نشده است .در مطالعات انجام شده در سال  2001توسط سيمپسون و همکاران و نيز در بررسي هاند فيلد و همکاران ،مدیریت
زنجيره تامين سبز بصورت در نظر گرفتن مالحضات زیست محيطي در فرایند تصميم گيري و در هر مرحله ،از مدیریت مواد در
سازمان تا حمل و نقل و رسيدن کاال به دست مصرف کننده نهایي تعریف شده است (کومار و کومار.)1:1310 :
ژو و همکاران در سال  ،2013مدیریت زنجيره تامين سبز را الگویي قدیمي براي سازمان ها به منظور رسيدن به دو هدف هم
زمان سود و سهم بازار با کاهش اثرات و خطرات زیست محيطي و باال بردن کارایي زیست محيطي تعریف کردهاند .تعریف دیویس
و هاچمن از مدیریت زنجيره تامين سبز عبارت است از :تالش هاي هماهنگ در مدیریت زنجيره تامين سبز بيش از اجراي چند
فعاليت ساده سازگار با محيط زیست است بلکه عبارت است(دیویس و هاچمن.)11:1331 :
در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ،مطالعاتي در داخل و خارج از کشور صورت گرفته اند که محققين در این پژوهش سعي
نموده اند تا نزدیکترین این پژوهش ها را مورد بررسي قرار دهند .با این حال عمده منابع مقاالت مرتبط با موضوع که در سطح بين
المللي در نشریه هاي علمي به چاپ رسيده اند که بخشي از آن در جدول ادامه ارائه مي گردد:
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ردیف

1

عنوان

تاثير بالکچين بر گردش

رضایي و طائي زاده

اطالعات زنجيره تامين

()1313

عوامل کليدي موفقيت براي
2

پياده سازي بالکچين در
مدیریت زنجيره تامين
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3

جدول  :1پیشینه پژوهش
نویسنده (سال)

بشيري و رضایي
پور ()1313

فناوري بالکچين و روابط آن

صابري و همکاران

با مدیریت پایدار زنجيره تأمين

()1310

تأثير عوامل محرک اجراي
4

مدیریت زنجيره تأمين سبز بر

محمدي و امامي

عملکرد شرکت هاي توليدي

()1316

کوچک و متوسط
تأثير استراتژي مدیریت زنجيره
1

تأمين پایدار بر عملکردهاي
مدیریت زنجيره تأمين در

فلورسکو ()2011

صنعت توزیع نفت و گاز
تأثير روش هاي مدیریت
6

زنجيره تأمين سبز بر عملکرد
پایداري

ساکایا و سزن
()2011

خالصه نتایج

بالک چين ظرفيت پاسخ به چالش هاي جدي مدیریت اطالعات در زنجيره تامين
را دارد .بهبود ساختاري امنيت اطالعات موجب تقليل کنترلهاي دست و پا گير
شده و دسترسي به اطالعات تسهيل خواهد شد .همچنين برخورداري از داده و
اطالعات با قابليت اعتماد باال دانش قابل اعتمادتري فراهم خواهد کرد .این مقاله
چارچوبي جدید براي مدیریت اطالعات زنجيره تأمين با ساختار بالک چيني در
بستر اینترنت اشياء ارائه نموده است .چارچوب جدید نشان ميدهد ،چگونه ساختار
بالک چين ميتواند در ردیابي رخدادها ،سرعت مبادله اطالعات ،امنيت داده هاي
اشتراکي و بهرهگيري از هوش ماشين در أخذ تصميمات زنجيره تامين کمک کند.
در نتيجه مدیریت صحيح اطالعات با ساختار جدید شفافيت ،صحت ،سرعت،
امنيت ،دسترسي به اطالعات و اعتبارسنجي داده ها بهتر شده و کارائي زنجيره
تامين ارتقاء خواهد یافت.
زنجيره تامين با مشکالتي از جمله اتصال پيچيده اعضاي شبکه زنجيره ،مدیریت
موجودي ،تنظيم شبکه توزیع ،استراتژي توزیع ،گردش اطالعات و تراکنشهاي
مالي روبرور است و بهره گيري از بالک چين مزاي ایي از جمله کاهش یا حذف
تقلب و خطاها ،بهبود مدیریت موجودي ،کم کردن هزینه هاي حمل و نقل،
کاهش تاخير بواسطه کارهاي کاغذي ،شناسایي سریعتر مسائل ،افزایش اعتماد
مصرف کننده و شریک ،کاهش هزینه تراکنش ،قابليت تمرکز زدایي و افزایش
امنيت و انعطا فپذیري عمليات کسب و کار را به همراه داشته .نتایج بررسي ها
نشان ميدهد عوامل کليدي موثر بر پياده سازي بالکچين جهت مدیریت زنجيره
تامين در  4دسته قابل ارایه ميباشند که عبارتند از :خدمات و رضایت مشتري ،رشد
و نوآوري ،سيستم هاي سفارش دهي ،عملکرد مالي و عملکرد داخلي سازمان
چهار دسته از موانع پذیرش فناوري بالکچين معرفي شده اند .موانع بين سازماني ،
درون سازماني  ،فني و خارجي .تحول واقعي تجارت و زنجيره تامين با هدایت
بالکچين هنوز در حال انجام است و در مراحل اوليه است.
نتایج نشان داد که ابزار اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از روایي و پایایي الزم
برخوردار است .یافته هاي پژوهش بيانگر اینست که اجراي مدیریت زنجيره تأمين
سبز بر عملکرد محيطي و عملياتي شرکت تأثير مثبت و معنادار دارد و اجراي
مدیریت زنجيره تأمين سبز بر عملکرد اقتصادي شرکت تأثير معناداري ندارد .نتایج
این پژوهش مي تواند مورد استفاده مدیران شرکت ها و نيز دست اندرکاران
شرکت شهرک هاي صنعتي و نيز مسئوالن محيط زیست واقع گردد.
نتيجه این پژوهش بدین شرح است که استراتژي هاي مدیریت زنجيره تأمين
پایدار تأثير مثبت و معناداري در عملکردهاي مدیریت زنجيره تأمين دارد .در
مطالعه در نظر گرفته شده است .به طور کلي  ،یافته هاي این مطالعه مي تواند
توسط شرکت هاي فعال در توزیع نفت و گاز براي طراحي استراتژي هاي مدیریت
زنجيره تأمين پایدار جهت آگاهي از الزامات مربوط به فعاليتهاي بيشتر در راستاي
محيط زیست و اجتماعي و کنار آمدن بهتر با انتظارات مدیریت زنجيره تامين
پایدار مورد استفاده قرار بگيرد.
در نتایج آنچه که مشهود است ،به جز خرید سبز  ،به نظر مي رسد که کليه ابعاد
 GSCMحداقل با یکي از ابعاد عملکرد مرتبط است .نتایج حاکي از اهميت
 GSCMدر بهبود عملکرد پایداري است .الزم به توضيح است در حالي که
مطالعات بسيار کمي در رابطه با رابطه بين  GSCMو پایداري شرکتي وجود
دارد  ،این مطالعه صورت گرفته است.

 -5روش تحقیق
مطالعه حاضر کاربردي بوده و در زمره مطالعات مروري قرار گرفته است .این مطالعه که در سال  2022-2021شکل گرفته است
مجموعه مطالعات منتشره شده (نزدیک به  40مقاله) در محدوده زماني سال هاي  2011تا  2021را مورد بررسي قرارداده است .بررسي با
استفاده از پایگاه هاي اطالعاتي ایراني و بين المللي براي و یافتن مقاالتي که عناوین آنها داراي واژه هاي جستجوي ذیل باشند ،انجام گردید:
زنجيره تامين سبز ،بالکچين و شاخصهاي تدابير آلگوي ایراني اسالمي پيشرفت .در ابتدا جستجوي کامپيوتري مقاالت در پایگاه هاي
اطالعاتي نظير  Scopus ،Science Directو  Google Scholarبراي یافتن مقاالتي که عناوین آنها داراي واژه هاي مذکور بود،
انجام گردید .پس از جستجوي اوليه با استفاده از کليدواژه ي فوق ،مقاالت اوليه استخراج شد .پس از بررسي عنوان ،چکيده و متن این مقاالت
توسط پژوهشگر ،تعداد زیادي از آنها به دليل تکراري بودن و یا پرداختن به موضوعات غيرمتبط حذف شدند؛ به طوریکه درنهایت با در نظر
گرفتن تمامي معيارهاي مد نظر مطالعه ،تعداد محدودي از مقاالت انتخاب و بررسي شدند .در ادامه جهت تجزیه و تحليل داده ها از به روش
هاي کد برداري ،فيش برداري و روش طوفان فکري استفاده شد .یکي از روش هاي رایج مورد استفاده براي ایجاد ایده ،روش طوفان فکري
مي باشد .در این مقاله از ایده پردازي با روش طوفان فکري گروهي توسط محققين صورت گرفت .معيار این ایده پردازي ها ،تطبيق زنجيره
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تامين سبز در بستر فنآوري بالکچين با الگوي ایراني اسالمي پيشرفت مي باشد .در جلسات طوفان فکري براي خلق ایده ،عوامل موثر مورد
بررسي قرار گرفت و تمام نظرات و پيشنهادات در قالب ایده ،بدون هيچ انتقادي ،یادداشت شد زیرا ممکن است ایده هاي غير معمول ،جرقه اي
براي ایجاد ایده هاي جدید و نو باشد؛ در نتيجه در این جلسات ایده هاي قابل اجرا مطرح شد که از ميان آنها ،بهترین ایده ها توسط محققين
انتخاب شدند و در ليستي آورده شدند .چهار قاعده اساسي که باید در طوفان فکري رعایت شود به شرح زیر است .رعایت این قواعد ،منجر به
همافزایي در گروه ميشود که در نهایت سبب بروز خالقيت در اعضاي گروه ميشود .بر این اساس ،محدودیتي براي مطرح کردن ایدهها وجود
نخواهد داشت و طي یک فرایند طبيعي و بدون دخالت بيروني ،جمع بهطور پيوسته به ایدههاي بهتر دست خواهد یافت.

عدم محدودیت تعداد ایدهها :هرچه تعداد ایدههایي که توليد ميشوند بيشتر باشد ،احتمال دست یافتن به یک راهحل اساسي و
اثربخش بيشتر است.
اجتناب از انتقاد :اگر در مواجهه اوليه با یک ایده ،به جاي انتقاد از آن ،به توسعه و بهبود آن فکر کنيم ،یک جو مناسب براي
توليد ایدههاي غيرمعمول فراهم ميشود؛ و همچنين باعث بازشدن فکر افراد ميشود و استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه زیادي
از راه حلهاي باورنکردني ميشود.

 -6نتیجهگیری
با مشاهده مطالعات انجام شده و تطبيق سازي تدابير پيشنهاد الگوي ایراني اسالمي پيشرفت با معيارهاي موثر در تامين
زنجيره سبز در بستر فنآوري بالکچين یافتهها در دو بخش قابل دستهبندي است.

 -1-6متغیرهای زنجیره تامین سبز در بستر بالکچین
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

ابعادي همچون عوامل مرتبط با سيستم ،عوامل سازماني (داخلي)  ،عوامل خارجي ،عملکرد مرتبط با محيط زیست ،عملکرد
اجتماعي و عملکرد اقتصادي استخراج شدند که هر کدام داراي چندین شاخص مي باشند .از این رو با بررسي مطالعات انجام شده
محققين دریافتند که مي توانند براي پيشبرد مدیریت زنجيره تامين سبز از معيارهاي رویکرد بالکچين بهره ببرد .اینکه چطور
بالکچين در زمينه زنجيره تأمين عمل مي کند هنوز درحال تفسير و توسعه است .زنجيره تأمين مبتني بر بالکچين ممکن است به
یک بالکچين مجاز خصوصي بسته با چندین الیه محدود نياز داشته باشند .اما ،براي یک مجموعه عمومي تر از روابط ،ممکن است
هنوز باز باشد .تعيين سطح حریم خصوصي ،یکي از تصميمات اوليه است .چهار موجودیت اصلي در زنجيره هاي تأمين مبتني بر
بالکچين نقش دارند که بعضا در زنجيره هاي تأمين سنتي دیده نميشوند(اشتاینر و بيکر.)11:1313 :
از سویي دیگر تکنولوژي بالکچين ميتواند حداقل پنج بعد کليدي محصول را برجسته و تشریح کند :ماهيت (محصول چيست)،
کيفيت (محصول چگونه است) ،کميت (چه مقدار محصول وجود دارد) ،مکان (محصول کجاست) و مالکيت (در هر زمان چه کسي
مالک آن است) .بدین طریق ،بالکچين نياز به سازمان مرکزي مورد اعتماد را حذف نموده و این سيستم را اجرا و حفظ مي کند و
اجازه ميدهد تا زنجيره تحت سرپرستي و معامالت را بررسي کنند .هنگامي که معامالت در ابعاد اطالعات بالکچين ذکر شده در
باال رخ دهند ،این اطالعات همراه با بروزرساني هاي قابل اثبات در دفاتر کل ثبت مي شوند .انتظار ميرود قابليت اعتماد و شفافيت
بالکچين سبب شود جریان اطالعات و مواد از طریق زنجيره تأمين تسهيل شده و به طور مؤثرتري صورت پذیرد .این تبدیل ممکن
است منجر به تغيير جهت وسيعتري از یک وضع اقتصادي با محصوالت بادوام صنعتي به وضعيت اقتصادي شخصيسازي اطالعات
شود .توليد به طور گسترده تري به دانش ،ارتباطات ،و اطالعات بستگي خواهد داشت نه لزوما به مشخصات مواد .براي مثال،
مشتریان ميتوانند اطالعات مفصل محصوالتي که اعتماد مشتریان در رابطه با مشخصات محصول را افزایش خواهد داد ردیابي
نمایند (تيان.)20:1314 :
ليتکه و همکاران ( )2011نيز عناصر اثر بخش بالکچين در زنجيره تامين را کارایي ،توافق (وفاق) ،هزینه و ایجاد حریم
خصوصي بيان مي کنند؛ و همچنين صابري و همکاران ( )2013براي بالکچين در حوزه ي مدیریت زنجيره تامين  4مولفه ي
درون سازماني (دانش و تخصص ،فرهنگ سازماني) ،بين سازماني (جلوگيري از افشاي اطالعات ،همکاري) ،شاخص هاي مرتبط با
سيستم (امنيت ،دستيابي به فناوري) و شاخص هاي برون سازماني (رقابت در بازار) را در نظر گرفتند .الزم به ذکر است که پياده
سازي بالکچين با توجه به نيازمندي به سرمایه گذاري کالن ،تخصص کافي ،تمایل شرکت ها و بستر الکترونيکي امري دشوار
خواهد بود ،به همين دليل محقق درصدد آن است تا مولفه هاي مستخرج از بالکچين را در مدیریت زنجيره ي تامين به کارگيري
نماید .با بررسي مقاالت مرتبط به نظر مي رسد چهار معيار مرتبط با سيستم ،درون سازماني ،بين سازماني ،برون سازماني به همراه
زیر معيارهاي خود تمامي مناظر مدیریت زنجيره تامين را پوشش مي دهند و در واقع در تمامي پژوهش هایي که در قالب ارتباط
بالکچين و مدیریت زنجيره تامين انجام شده ،نتيجه گيري شده اند .مدیریت زنجيره تأمين سبز در ایران هنوز در مرحله نوزادي
است شرکت هاي ایراني به اهميت مدیریت زنجيره تأمين سبز پي برده اند اما هنوز به اندازه کافي مدیریت زنجيره تأمين سبز به
مرحله اجرا در نيامده است .هنوز مشخص نيست که موانع اجراي مدیریت زنجيره تأمين سبز کدامند .اما به نظر مي رشد کمبود
ابزار هاي الزم ،مهارت هاي مدیریتي و دانش ،کمبود وضوح تأثير آن بر عملکرد موانع اصلي باشند .کمبود دانش پاسخگویان در
حوزه مدیریت زنجيره تأمين سبز مي تواند محدودیت براي پژوهش حاضر تلقي گردد .از این رو توصيه مي گردد شرکت هاي
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توليدي جهت بهبود عملکرد محيطي ،عملکرد عملياتي و عملکرد اقتصادي خود به عوامل محرک اجراي مدیریت زنجيره تأمين
سبز توجه کرده و به آن بياندیشند .همچنين پيشنهاد مي گردد شرکت هاي توليدي بزرگ بصورت موردي مورد بررسي قرار گيرند.
همچنين مي توان بين شرکت هاي توليدي واقع در صنایع مختلف مقایسه انجام داد.

 -2-6الگوی ايرانی اسالمی پیشرفت

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041
04

سند الگوي پایه پيشرفت شامل پنج بخش اصلي مباني ،آرمانها ،رسالت نظام جمهوري اسالمي ،افق و تدابير است .بنابراین
تدابير آخرین بخش سند الگوي پایه پيشرفت را شکل ميدهد که اجرایيترین یا عملياتيترین بخش سند است( .سند الگوي ایراني
اسالمي پيشرفت )1:تدابير اقداماتي کالني هستند که در ارتباط با هم و در نظامي منسجم و به هم پيوسته ،جامعه را از وضع
موجود به مطلوب ميرسانند که شامل  60تدبير ميباشد .پس از بررسي تدابير تسریع شده در الگوي ایراني اسالمي پيشرفت و
تطبيق آن با کارکردهاي موثر بر بکارگيري فنآوري بالکچين و زنجيره تامين سبز تدابيري که بيشترین قابليت الگوبرداري و
بکارگيري از این راهکارها را بهرهمند بودند در مجموع  14تدبير را شامل ميگردد که در صورت بکارگيري مدلها و راهکارهاي
ارائه گردیده در زنجيره تامين سبز بر پایه فنآوري بالکچين ميتوان به بهبود دستاوردهاي عملياتي الگو با اطمينان ،صحت و کفایت
باالتري دست یافت.
این تدابير عبارتند از :
 -1تقویت و گسترش توليد علم اصيل ،بومي و سودمند در شاخههاي علوم انساني با بهرهگيري از مباني و منابع اسالمي و
دانش بشري و ایجاد فرآیندها و سازوکارهاي کاربست روزافزون این دانشها.
 -2پشتيباني فزاینده و مطالبه متناسب از موسسات و شخصيتهاي علمي کشور براي گسترش مرزهاي دانش و مطالعات و
پژوهشهاي چندرشتهاي و ميانرشتهاي نوآورانه ،با هدف برآوردن نيازها و حل مسائل اساسي جامعه و بهرهگيري
دستگاههاي سياستگذاري و اجرایي و نظارتي از ظرفيت علمي کشور.
 -3گسترش تعامل اندیشهاي و دادوستد علمي پویا و پایدار نخبگان و موسسات علمي کشور در عرصه جهاني و حضور فعال
براي هنجارسازيهاي فراملي و بهرهگيري از شبکه جهاني دانایي.
 -4ارج نهادن به دانشها و مهارتهاي حرفهاي بومي و غيررسمي و شکوفاسازي آنها در تراز فناوريهاي صنعتي با
بهرهگيري از دستاوردهاي تازه علمي و تجارب تاریخي و بازسازي بازارهاي توليدي تخصصي به فراخور توانمنديهاي
بومي و قابليتهاي سرزميني.
 -1استقرار کامل نظام ملي نوآوري و نظام ملي و جامع استاندارد ،با ارتقاي دانش پایه ،گسترش شبکههاي علم و فناوري و
نوآوري ،همکاري دولت و موسسات علمي و پژوهشي و صنعتي و حمایتهاي زمينهگستر از تجاريسازي در فرآیند توليد
کاال و خدمات.
 -6آسان سازي ورود و افزایش توان رقابت و سهم کارآفرینان در قلمروهاي رقابتپذیري اقتصادي و اجتماعي مولد ،به ویژه
اقتصاد دانش بنيان ،و رفه موانع کسب و کار ،با تاکيد بر اصالح قوانين و مقررات و روندهاي اجرایي کشور.
 -0نوسازي دانش بنيان مجموعه هاي بزرگ صنعتي و کشاورزي و خدماتي ،به ویژه در زمينه راهبردي ،در پيوند با نظام
نوآوري خصوصا شرکتهاي دانش بنيان کوچک و متوسط و با هدف رقابتپذیري جهاني.
 -3ارتقاي دانش و توسعه بومي و تامين امنيت و تابآوري زیرساخت ،فناوري و خدمات فضاي مجازي با مشارکت مردمي و
همکاريهاي بينالمللي در تراز کشورهاي پيشرو جهان.
 -1گسترش بهرهمندي عادالنه از فرصتهاي فضاي مجازي سالم ،مفيد ،ایمن ،تبيين و گستراندن اخالق فضاي سایبري بر
پایه ارزشها ،فرهنگ و هویت اسالمي ایراني.
 -10اصالح ساختار بودجه کشور با تاکيد بر جدا کردن بودجه دولت از درآمدهاي حاصل از بهرهبرداري منابع طبيعي و
ثروتهاي عمومي و تامين آن از منابع درآمدي نسل حاضر و افزایش بهرهوري و صرفهجویي در هزینههاي دولتي.
 -11توقف صادرات مواد خام در پي  11سال از آغاز اجراي الگو و کاهش ساليانه دست کم 4درصد و جایگزیني آن با زنجيره
پيشرونده توليد ارزش افزوده ملي.
 -12مصون سازي و تقویت فرآیندهاي ،سياستها ،تصميمات و نهادهاي اقتصادي در برابر تکانههاي سياسي -اقتصادي
هدفمند و غيرهدفمند درونزا و برونزا.
 -13بهينهسازي مصرف آب و انرژي ،حفظ هواي پاک ،حفاظت و بهرهبرداري پایدار از محيط زیست و منابع حياتي همچون
خاک ،آب ،جنگل ،مراتع و تنوع زیستي و انجام فعاليتهاي زیربنایي ،اقتصادي و اجتماعي به فراخور ظرفيتهاي
بومشناختي با رعایت حقوق و اخالق زیستمحيطي بر پایه آموزههاي اسالمي.
 -14اصالح ساختار حکمراني و مدیریت انرژي کشور و ایجاد شبکه هوشمند ،یکپارچه و تابآور انرژي با بهرهمندي بهينه از
انرژيهاي تجدیدپذیر و پاک.

 -7پیشنهادها
-1

-2

-3

-4

منابع
.1
.2
.3
.4

.1
.6

الفت ،ل؛ خاتمي فيروزآبادي ،ع؛ خداوردي ،ر .)1313( .مقتضيات تحقق مدیریت زنجيره تامين سبز درصنعت خودروسازي
ایران .فصلنامه علوم مدیریت ایران.
رضائي ،مهدي ،طائيزاده ،علي .)1313( .تاثير بالکچين بر گردش اطالعات زنجيره تامين .علوم و فنون مدیریت اطالعات،
.20-3 ،)1(1
سيده اسماء حسيني  ،سيد جواد ایرانبان  ،سيد جواد ميرجهان مرد .)1311( .تعيين و اولویت بندي عوامل مؤثر بر زنجيره
تأمين سبز با استفاده از رویکرد تحليل مسير .مدیریت توليد و عمليات.
کرد ،باقر ،گاشاهي ،حميدرضا .) 1312 ( ،شناسایي و اولویتبندي عوامل موفقيت در پيادهسازي مدیریت زنجيره تامين با
استفاده از تکنيک تصميمگيري فازي (مطالعه موردي :شرکت سيمان خاش)  ،ماهنامه علمي-تخصصي فناوري سيمان،
شماره  ، 62ص .44-30
محمدي سيد مهدي ،امامي نریمان  .)1316( .بررسي تأثير عوامل محرک اجراي مدیریت زنجيره تأمين سبز بر عملکرد
شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط .کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوین در مدیریت.
تبين ماهيت الگوي اسالمي ایراني پيشرفت.فصلنامه غلمي مطالعات الگوي پيشرفت اسالمي ایراني.104-01،)3(2 ،
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با بررسي هاي انجام شده در زمينه زنجيره تامين سبز در بستر بالکچين و تطبيق آن با الگوي ایراني اسالمي پيشرفت
پيشنهاد ميگردد که بهرهبرداري پایدار و عادالنه از عرصههاي طبيعي کشور به نحوي که کميت و کيفيت آنها براي
ادامه زندگي مطلوب نسلهاي آتي بشر و سایر موجودات زنده صيانت شود و سالمت محيط زیست در وضعيت پایدار و
ایمن قرار داشته باشد و همچنين حفاظت ،مدیریت و بهره برداري از منابع طبيعي تجدیدپذیر ،آب ،خاک و انرژي به
طوري که سامانه هاي زیستي قابل دسترس ،قادر به تضمين تداوم حيات مطلوب انسان و سایر موجودات زنده ميباشد.
پایدارسازي فرایند توسعه با تکيه بر حفاظت از محيط زیست و بهرهبرداري بهينه از منابع و تحقق توسعه پایدار ،مبتني بر
دانایي در عرصه زیست محيطي کشور ،به نحوي که ضمن ارتقاي کيفيت زندگي ،حقوق نسلهاي کنوني و آینده نيز
محفوظ بماند( .سياستهاي کلي نظام در دوره چشم انداز)2:
با توجه به نتایج پژوهشهاي انجام پذیرفته که بخشي از آنها در پيشينهي پژوهش ذکر گردیده مبني بر اینکه زنجيره
تامين سبز با اهداف بنيادین توسعه پایدار همگون و هم راستا بوده و نقش اثبات شدهاي در پيشبرد برنامههاي توسعه
داشته است لذا پيشنهاد ميگردد سياستگذاران تدابيري اتخاذ نمایند تا بکاري اصول و تدابير زنجيره تامين سبز بعنوان
بخش تفکيک ناپذیر اجراي تدابير لحاظ گردد.
نظر به اینکه مجموع پژوهشهاي انجام پذیرفته بر نقش محوري فنآوري بالکچين در بهبود زنجيره تامين سبز را اثبات
نموده است لذا پيشنهاد ميگردد زیرساختهاي الزم براي بکارگيري فرایندهاو راهکارهاي اجراي تدابير در پایهي فنآوري
بالکچين انجام پذیرد در پایان خاطرنشان ميگردد ارتباط تنگاتنگ تحقق تدابير الگو موفقيت یا عدم موفقيت آن
ضروري نماید تا به مالحظات تکميلي در زمينه مدل اجرایي و راهبردهاي تحقق آن به طور جدي مورد توجه قرار گيرد
در غير اینصورت تدابير در نظر گرفته شده صرفا یک خط مشي گذاري تئوریک و نظري محسوب ميگردد که منافعي
براي کشور به ارمغان نخواهد داشت.
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