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 چکیده (فارسی)

 ینانو اطم یتیحما يها و بسته یالتهمچنان هدفمند بودن تسه ها، یارانه يقانون هدفمند سازي یادهها از پ پس از گذشت سال
 ییاز ابهام قرار دارد. از سو يا در هاله یو خدمات یديولاز بخش ت یتحما يدر راستا یقاًدق ییاعطا یالتاز مصرف شدن تسه

زودبازده،  يها از طرح یتهمانند صندوق حما یتیحما يها صندوق یگرد ياز سو ییاعطا یتیحما يها بسته یرسا یگر،د
. برند یم رنج یالتبر روند صرف تسه یقجهت رصد و نظارت دق ياز فقدان ساختار یزو مانند آن ن يو نوآور ییصندوق شکوفا

 یگراز د ییاعطا یالتتسه وردنو سر درآ یداخل يکاال یدکنندگاناز تول یتکاال باهدف حما یدنمونه ناموفق کارت خر
 یتبه سمت حما یالتتسه يهدفمند ینجهت تضم یدجد يساختار و معمار یکبه  یازبر ن یلیخود دل یزمولد ن یرغ يها بخش

 است. یداخل ياالک یدتولبه تبع آن و  یديتول ياز واحدها

امکان نظارت  انکار، یرقابلداده مشترك و غ یگاهپا یککه با فراهم کردن  بلوك یرهزنجي بر فناور یمبتن يکمک راهکارها به
کاال  تأمین یرهدر زنج یمال تأمین یندفرا یریتمد يبرا ییباال یتقابل یجهها را فراهم آورده و درنت بر تعامالت و تراکنش یقدق

و  یداخل یداتاز تول یتدر جهت حما یالتهدفمند بودن تسه ینجهت تضم سازي یادهقابل پ ییها وان مدلت یدارد، م
 خود ارائه نمود. ینمع یراز مس یتیحما يها از خروج بسته یريجلوگ

شده  يدارثبت و نگه ،صورت شفاف ها به تراکنش یتمام که ییازآنجا بلوك، یرهزنجفناوري بر  یمبتن پیشنهادي اساس راهکار بر
حرکت  یرمس ي،فناوراین  منطبق بر یشبکه مال یک یجادبا ا توان یها وجود ندارد، م در آن يخرابکار دستکاري وو امکان 

 یتیو صندوق حما ینهاد حام یننمود. همچن یريجلوگ یررصد نمود و از بروز انحرافات در مس را ییاعطا یالتوجوهات و تسه
در خارج از  شده یفتعر یجیتالیکه واحد پول د یدنما ینشبکه، تضم ینبر بستر ا یجیتالیل دواحد پو یفبا تعر تواند یم یزن

 يو برا شده یمترس یرتنها در مس یالتبع آن، تسهتنداشته و به  يمورد اعتماد خود، ارزش و اعتبار کنندگان ینشبکه تأم
 حرکت خواهد نمود. یداخل یداتاز تول یتحما

 کوچک و متوسط يها بنگاه نظارت، ی،داخل یدتول بلوك، یرهزنج يفناور ایتی،واژگان کلیدي: تسهیالت حم

 JEL :H81 ،O16 ،D24 ،O14 يبند طبقه
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 مقدمه

و پس از تصویب  قرارگرفته موردتوجههاست بحث حمایت از تولیدات داخلی و فعالین عرصه تولید محصوالت بومی بسیار  مدت
 ها براي حمایت از بخش مولد کشور، این بحث جنبه عملیاتی بیشتري ز محل یارانهها و تعیین سهمی ا قانون هدفمندي یارانه

 هزینه کرداما بنا به دالیل متعدد از قبیل نبود نقدینگی کافی و نبود نظامی مدون جهت بررسی نحوه ؛ گرفت به خود
 .[1] درصد تقلیل یافت 2به حدود زمان کم و کمتر شد تا  درگذر ها یارانه يدر هدفمند یدسهم تولهاي تسهیالتی،  حمایت

از سویی دیگر، در این مدت راهکارهاي دیگري همچون کارت خرید کاال نیز براي تحریک تولید و حمایت از این بخش 
مند جهت تضمین  نهادي و همچنین نبود ساختاري نظام هاي بین شد که به علت ناهماهنگی پیشنهاد و تا حدودي عملیاتی

نیز  خانگی لوازمهاي خرید  هاي خرید خودرو و وام است. وام مانده باقی نتیجه بیري در مسیر دقیق تولید، کارت اعتبا خرج کرد
هایی در زمینه امکان عدم هزینه شدن این تسهیالت در بخش تولیدي  دقیقاً در همین راستا تعریف شد اما همیشه با نگرانی

است. بسیار دیده شده است که برخی از این تسهیالت در  بودهروبرو وام  ها از بازار سیاه خرید و فروش کشور و سردرآوردن آن
 هاي غیر مولد مصرف شده است. در بخش درنهایتکارمزدي مشخص به دیگران فروخته و  مابازايمعین و  یرازمس خارج

به افراد براي تحریک  توان راهکاري ارائه داد که تضمین نماید، تسهیالت اعطایی چه اساسی اینجاست که آیا می سؤالحال 
 مصرف شوند؟  شده بینی پیشمواد یا قطعات اولیه، دقیقاً در مسیرهاي  تأمینتولید و چه به تولیدکنندگان براي تسهیل فرآیند 

بلوك، سازوکاري براي تسهیل روند اعطاي تسهیالت، ایجاد  در این مقاله برآنیم تا با ارائه راهکاري مبتنی بر فناوري زنجیره
هاي غیر مولد کشور ایجاد  ت نظارت مستمر، جلوگیري از تخلفات مالی و تضمین عدم خروج تسهیالت تولیدي به بخشقابلی

 نماییم.

آورده شده است. در قسمت روش تحقیق،  بلوك توضیح مختصري در مورد فناوري زنجیرهدر بخش ادبیات موضوع در ادامه 
معماري مدل پیشنهادي، بازیگران اصلی و نقش هر یک از  ا و نتایج،ه اي بررسی و در بخش یافته روش تحقیق کتابخانه

بلوك جهت مدیریت تسهیالت اعطایی  در قسمت راهکار مبتنی بر زنجیره ازآن پسگردد.  بازیگران در این اکوسیستم تشریح می
 گردد. می کارت خرید کاال تشریحمثال نحوه عملکرد این سازوکار در قالب  براي تحریک بخش تولیدي کشور،

 ادبیات موضوع

جهان به وجود آورد.  یجیتالو د یمال یعدر صنا ی] انقالب1[ يا صحفه 9مقاله کوتاه  یک یالديم 2008اکتبر سال  31در 
پشت نگارش مقاله  یواقعاً چه کس یستناکاماتو امضا کرده بود و تا امروز مشخص ن یمقاله آن را بانام مستعار ساتوش یسندهنو

 یجیتالد یمال یستمس یک» همتا به همتا یکپول الکترون یستمس یک کوین یتب« وانمقاله با عن یناکاماتو در ابوده است. ن
 کس یچبه بازار عرضه نشده بود ه کوین یتچون ب اي شده يکه ارز رمزنگار یواسطه ندارد. تا زمان به  یازيکه ن کند یم یمعرف

است که  یزيچ یهسته اصل ینمنتقل کند. ا یگربه مکان د یا از مکانر یشرکت واسط، ارزش یک ازهبدون اج توانست ینم
 ].2[ یانقالب یارزش، ساده ول یانتقال آن یعنی کند؛ یآن را ممکن م بلوك یرهزنج

 بلوك یره. رابطه زنجکند یدر آن عمل م  شده یعکل توز دفتر یکعنوان  بناشده است و به بلوك یرهدرواقع بر بستر زنج کوین بیت
ها در  ثبت داده بلوك، یرهها است. زنج آن يکاربرد يافزارها و مک با نرم یندوزچون و هایی عامل یستممثل رابطه س کوین تیو ب

هم  یگرثبت هر تراکنش د يبرا تواند یکل م دفتر ینا یول کند؛ یم ی) را معناي شده یعتوز لک هر دفتر یا(و  کوین یتب
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 یريگ و ره يدار نگه ی،مبادالت مال یوهدر ش یبزرگ يساختار ییرتغ بلوك یرهو زنج کوین یت. ظهور بیردمورداستفاده قرار گ
 ها به وجود آورد.  داده

کل  هرکدام دفتر ی،اطالعات مال یريگ تبادل و ره يشبکه برا ياعضا قدیمی، هاي ینتأمی همانند زنجیره سنت یستمدر س
مانند وجود  یبه علل مختلف یوهش ینشده است ا نشان داده 2طور که در سمت راست شکل  مخصوص به خود داشتند. همان

 یوه،ش یناز ا اده. استفو پر از اشتباه و مغایرت باشد گران تواند یم کنند، یم یافتخدماتشان پول در مابازايکه  ییها واسطه
 یلبه دل یوهش ینا ینل دارد. همچنک دفتر یاديبه تعداد ز یازها ن تراکنش یرو تکث اندازد یم یرقراردادها را به تأخ کردن ییاجرا

در بانک  ینها و قوان داده یتچون مرکز یستمس ینمثال در ا عنوان است. به پذیر یببخش، در مقابل حمله آس یکتمرکز آن در 
 .دهد یقرار م یرتمام شبکه را تحت تأث یردبانک، موردحمله قرار گ یکاگر  رد،قرار دا

به  بلوك یرهزنج ي. معمارکند یاستفاده م بلوك یرهکه از زنج دهد یشان مرا ن يوکار شبکه کسب 1چپ شکل  قسمت
 یک یقبه اشتراك بگذارند که از طر یکل دفتر دهد، یتراکنش رخ م یکتا هر زمان که  دهد یرا م ییتوانا ینکنندگان ا شرکت

گره   یاکننده در شبکه  شرکت است که هر یمعن ینبه همتا به ا متاروز شده است. رونوشت ه رونوشت همتا به همتا  به
ها  ارسال کند و داده یا یافتها را در تراکنش تواند یهر گره م یعنیو کاربر عمل کند؛  کننده یععنوان توز به تواند یزمان م هم
 .شوند یم یکپارچه شوند یزمان که در شبکه منتقل م هم

 
 

 بلوك یرهدرباره آنچه زنج ي،و چه اصحاب تکنولوژ کنند یم یتفعال یکه در بخش مال ییاه نظران چه آن از صاحب یاريبس
بورس نزدك  یرعاملمد یفیلدو باب گر یدهنام »يشاهکار عرصه تکنولوژ«آن را  یتسگ یل. باند ینب عرضه کند خوش تواند یم

 یجهان يها بانک». ما گذاشته است یاردر اخت جلوتر یحت یا یندهدر دهه آ وژيکه تکنول داند یم یفرصت ینتر بزرگ«آن را 
 يبر رو يبه نحو یکها هر  از بانک یگرد یاريو بس یاالمنافع استرال ، بانک مشتركیزمورگان، بارکل یپ یج ،گلدمن سکس یرنظ

 ي،اقتصاد یسمرتبط با سرو هاي يفناور زمینهفعال در  ينوپا يها اند. شرکت کرده گذاري یهحوزه سرما ینا هاي آپ استارت
اند.  توسعه داده يفناور ینا یقاز طر ها ییها و دارا داده ییتبادل و جابجا يبرا ینینو يها روش یزن یومو اتر یپلر یرنظ
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 یزکه انتقال هر چ يکنند. تکنولوژ یجادرا ا يموج فناور یناست که قرار است پنجم هایی يتکنولوژ یشرويپ بلوك یرهزنج
 ].3[ کند یم یرا همگان يارزشمند

. از سال رود یبه شمار م تی يبازار آ هاي يتکنولوژ ینو پرطرفدارتر ینتر از جذاب یکیدر حال حاضر  بلوك یرهزنج يتکنولوژ
که در  یداشته است؛ مانند اتفاق یشدرصد افزا 1900در گوگل،  بلوك یرهکلمه زنج يبه بعد تعداد جستجوها یالديم 2013

از خود نشان داده است. به  يدر تکنولوژ یقعم ییراتتغ یجادا يبرا ییباال یلپتانس بلوك هیرافتاد زنج ینترنتهنگام ظهور ا
. اند یدهنام یرا ساختارشکن و انقالب يتکنولوژ ینها ا و دولت یجهان يها سازمان گذاران، سرمایه ها، آپ استارت یلدل ینهم
 شوند. رت یتر و همگان تر، امن شفاف یندهاکمک کرده تا فرآ بلوك یرهزنج

 ي،و مرکز يتجار يها و اخبار مربوط به آن توجه داشتند، بانک کوین یتب یبر جنبه پول یشترها و مردم که ب رسانه برخالف
دفاتر  یگرد يکاربردها يو سامسونگ در جستجو ام بی يآ یردر سطح جهان، نظ يمهم حوزه فناور یگرانسهام و باز يبازارها

 ینوونچرزاند. به گزارش سنتندر ا انجام داده يفناور یناستفاده از ا يبر رو یفراوان ذیرخطرپ ريگذا یههستند و سرما شده یعتوز
مربوط  هاي یرساختز ینهموجب کاهش هز 2022تا سال  تواند یم شده یعدفتر توز يمنتشر شد، فناور 2015] که در سال 4[

دالر شود. گزارش گلدمن  یلیاردم 20تا  15 یزانر به ممعامالت اوراق بهادا ینها و همچن بانک يمرز برون يها به پرداخت
  تمام که یمنتشر شد درصورت 2014گزارش که در سال  ین. بر اساس اگذارد یمسئله صحه م ینبر ا یز] ن5سکس [
 زانیم یرد،صورت بپذ بلوك یرهبر زنج یمبتن یستمیس یقاز طر شود یفروش انجام م یانهپا یقکه از طر یکالکترون يها پرداخت

بانک  ینا بینی یشپ یندالر خواهد بود. همچن یلیاردم 150به  یکنزد ی، رقم2013سال  یدبر اساس حجم خر جویی رفهص
تجارت  هاي ینهدر هز یزدالر ن یلیاردم 12. رسد یدالر در سال م یلیاردم 48صدور و حواله به  هاي ینهکاهش هز يبرا

 یاي. دنیما که انتظارش را داشته گذارد یما م يرو یشپ ياز فناور اي ندهیآ بلوك یره. زنجشود یم ییجو صرفه یکالکترون
در بدو ورودش از برآورده  ینترنتآن را محدود ساخت. شبکه ا توان یو نه م شناسد یاز اطالعات که نه مرز م يا شده کوچک
داد که استفاده از  نشانکام  حباب دات یدنو ترک یدهگذشت چند سال از وقوع پد یکرد. ول یجادا یآرزو حباب ینشدن ا
رقم بزند  ینترنترا که قرار بود ا یتحول اش ییدر هدف نها بلوك یرهدهد. زنج ییرما را تغ یزندگ یوهش تواند یلزوماً نم يتکنولوژ
 بازي واهدخ یم بلوك یرهمرزها باشند. زنج یاها  ها، دولت ها، شرکت واسطه ینا ینکهها فارغ از ا گرفته است؛ حذف واسطه برعهده

 بگذارد. یشپرده به نما يبر رو افتاد یدر پشت پرده اتفاق م یختار دم یدهرا که از سپ

خودرو در یک سیستم سنتی با  يواسپارنیز، نحوه نگهداري اطالعات  8و  7 بلوك، در شکل براي درك بهتر عملکرد زنجیره
 مقایسه شده است. بلوك زنجیرهیک سیستم مبتنی بر 
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، پایگاه داده هاي مجزا، جاي خود را به پایگاه داده توزیعی و اشتراکی میان تمامی اعضاء شده یعاستفاده از شبکه دفترکل توز با
مشاهده و بر آن  یز،خودرو را آنال یتوضع توانند یچرخه تبادل قرار دارند م يکجا اینکه از فارغ کنندگان همه شرکت داده و

 ).8داشته باشند (شکل نظارت 
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     داخلی دفترکل

 

 انتقال مالکیت

 مقررات گذار

 داخلی دفترکل داخلی دفترکل داخلی دفترکل داخلی دفترکل

 داخلی دفترکل

 یزینگاطالعات ل يدار نگه یسنت یستمس -2شکل 

 نگیزیل بلوك رهیزنج ستمیس در اطالعات از يدار نگه -3شکل 
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 روش تحقیق

. است پیمایشی و از نـوع یفیتوص صورت بهو نحوه انجام آن  یردگ یکاربردي قرار م یقات بنیادي،پژوهش در زمره تحق ینا
 باشد. ها نیز روش اسنادي و مصاحبه می روش گردآوري اطالعات و داده

هاي بخش تولیدي کشور و  معضالت موجود در سیستم اعطاي وام جهت رفع مفهومیبه مدل  تیابیدسبه جهت  یقتحق یندر ا
 تبع بههاي نظارتی جهت تضمین هدفمند بودن تسهیالت اعطایی در راستاي تحریک تقاضاي عموم و  نواقص موجود در سامانه

 یـنو سـپس ا یـهته یـهمـدل اول یـکاي موجود  هو کتابخان یابتدا با استفاده از منابع علم آن تحریک توان تولیدي کشور،
 یراندانشـگاه، خبرگـان، کارشناسـان و مـد یدحضوري با ده نفر از اسات يها مصاحبهو  پرسشنامه مـدل بـا اسـتفاده از

مدل  یینعالوه بر تب یتدرنهاقرار گرفت که  یکشور مورد کنکاش و بررس یخانگ لوازمو تولیدکنندگان بزرگ  یبـانک یسـتمس
قـرار گرفـت کـه در ادامـه  تائیدخبرگان نامبرده مـورد  یردانشگاه و سا یداسات تائید یقطر از آن یـاییپا یـق،تحق ینا یینها

 .گردد یم تشریح مربوطـه ییمـدل نهـا

 ها و نتایج یافته

هاي  گردد. وام یدي کشور اعطا میحمایت از بخش تول به منظور ساالنه تسهیالت متعددي با هدف ارتقاء قدرت خرید مردم و
هاي متعددي نیز در راستاي حمایت از  دست موارد هستند، از سویی دیگر، صندوق ینازاو خرید مسکن  کاالخرید کاال، خرید 

زودبازده، صندوق  يها از طرح یتصندوق حمادهند.  هاي حمایتی گوناگونی را آماده و ارائه می کارآفرینان کشور، بسته
خرج دست موارد هستند؛ اما به دلیل نبود ساختاري جهت رصد و نظارت دقیق بر نحوه  ینازا و مانند آن يو نوآور ییشکوفا

هاي غیر مولد کشور احساس  تسهیالت اعطایی در مسیر غیر و در بخش شدن ینههزاین نوع تسهیالت، همیشه خطر  کرد
 یگراز د ییاعطا یالتو سر درآوردن تسه یداخل يکاال یدکنندگاناز تول یتکاال باهدف حما یدنمونه ناموفق کارت خرشود.  می

 یتبه سمت حما یالتتسه يهدفمند ینجهت تضم یدجد يساختار و معمار یکبه  یازبر ن یلیخود دل یزمولد ن یرغ يها بخش
 است. یداخل يکاال یدو تول یديتول ياز واحدها

راهکار جهت رصد مستمر تسهیالت، نظارت بر خط سیر و مسیر  براي فائق آمدن بر وضعیت نابسامان موجود، نیاز به یک
گردد.  احساس می شدت بهسازي و عملیاتی شدن در سطح ملی  ي و قابل پیادهکار دستی شفاف، غیرقابل صورت بهمصرف آن، 

 بلوك است. دهد، فناوري زنجیره ها را در کنار بسیاري از مزایاي امنیتی دیگر ارائه می راهکاري که تمامی این ویژگی

 انکار، یرقابلداده مشترك و غ یگاهپا یککه با فراهم کردن  شده یعدفتر توز بلوك و یرهزنج يبر فناور یمبتن يبه کمک راهکارها
در  یمال تأمین یندفرا یریتمد يبرا ییباال یتقابل یجهها را فراهم آورده و درنت بر تعامالت و تراکنش قیامکان نظارت دق

 یداتاز تول یتدر جهت حما یالتهدفمند بودن تسه ینجهت تضم سازي یادهقابل پ ییها توان مدل یکاال دارد، م تأمین یرهزنج
 خود ارائه نمود. ینمع یراز مس یتیحما يها از خروج بسته یريو جلوگ یداخل

 یجادشده و امکان ا يصورت شفاف ثبت و نگهدار ها به تراکنش یتمام که ییازآنجا بلوك، یرهبر زنج یراهکار مبتن ینبر اساس ا
 یرو مس یرخط س بلوك، یرهزنج يمنطبق بر فناور یشبکه مال یک یجادبا ا توان یها وجود ندارد، م در آن ییراتو تغ يخرابکار

و صندوق  ینهاد حام یننمود. همچن یريجلوگ یررصد نمود و از بروز انحرافات در مس را ییاعطا یالتهات و تسهحرکت وجو
در  شده یفتعر یجیتالیکه واحد پول د یدنما ینشبکه، تضم ینبر بستر ا یجیتالیواحد پول د یفبا تعر تواند یم یزن یتیحما
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و  شده یمترس یرتنها در مس یالتنداشته و به طبع آن، تسه يزش و اعتبارمورد اعتماد خود، ار کنندگان ینخارج از شبکه تأم
 حرکت خواهد نمود. یداخل یداتاز تول یتحما يبرا

 ینو تضم یاز تخلفات مال یرينظارت مستمر، جلوگ یتقابل یجادا یالت،تسه يروند اعطا یلدر تسه ییباال یتراهکار قابل این
 مولد داراست. یرغ يها به بخش یديتول یالتعدم خروج تسه

 ي کشورتحریک بخش تولید جهتبلوك براي مدیریت تسهیالت اعطایی  راهکار مبتنی بر زنجیره

 معماري این راهکار پیشنهادي شامل موارد زیر است:ها و  اعضاء، نقش

قه هاي معتبر است، ساب یک پایگاه داده مشترك در میان تمامی گره درواقعاین دفتر که  شده: توزیع دفترکل
مستمر دفاتر خود را از  صورت بهو تمامی افراد  دارد میها را به شکلی امن و غیرقابل تغییر در خود نگه  تراکنش

 کنند. می روزرسانی بهطریق اجماع (نظر اکثریت) با جدیدترین اطالعات 

، گیرنده واما گره ، فرد متقاضی خرید کاال یدهنده وامهاي معتبر شامل بانک عامل یا گره  گره هاي معتبر: گره
 باشد. فروشندگان میانی یا گره میانی، کارخانه تولیدکننده کاال یا گره نهایی و نیز گره ماینر می

در شبکه توکن (وام) خلق و منتشر کند.  تواند یاست، م کاال یدگره که بانک صادرکننده وام خر ینا دهنده: گره وام
 یرتوکن، از سا یافتدر يمابازا تواند یگره م ینا یگر،د ییداراست. از سو خلق توکن را یتکه قابل يا گره تنها گره ینا

در این  .یدشارژ نما یو پس از کسر کسورات قانون شده یفتعر يها استیها را بسته به س آن یالیها، حساب ر گره
واریز وجوهات ریالی هاي عامل که مسئولیت اعطاي وام خرید کاال را بر عهده دارند، به جاي  راهکار پیشنهادي بانک

هاي اعتباري، مبلغ تسهیالت را با هدف ردگیري وجوهات، در قالب توکن درآورده و از کیف پول  در کارت
الکترونیکی خود به کیف پول متقاضیان در ازاي دریافت مدارك و مستندات ضامن، منتقل نماید. منظور از توکنی 

تواند هر نامی  انده و اعتبار آن در قالب یک واحد پولی که میکردن وجوهات این است که وجه در نزد بانک باقیم
ها را بر بستر  همانند ریال یا تومان داشته باشد، تبدیل شود. توکنی کردن وجه امکان ثبت آسان و سریع تراکنش

انکی گره ، حساب بییگره نهادریافت توکن از  مابازايتواند  سازد. از سویی دیگر این گره می بلوك ممکن می زنجیره
 نهایی را معادل ریالی توکن، شارژ نماید. 

خرید کاالي مورد نظر خود توکن را به کیف  مابازايدهنده دریافت و  این گره توکن وام را از وام: گیرنده وامگره 
 نماید. پول گره میانی منتقل می

کاال به جز کارخانه اصلی  ینتأمواسطه در زنجیره  يها شرکت یاو  کاال فروشندگانگره شامل  ینا :یانیگره م
توانند  ها تنها می به این معنا که این گره ید؛نما یدتراکنش در شبکه تول تواند یبوده و تنها مکاال  تولیدکننده

امکان  ی،از تخلفات احتمال یريجلوگ يبراخود منتقل نمایند.  باالدستهاي میانی  هاي دریافتی را به سایر گره توکن
 ینرما يها ها توسط گره نوع تراکنش ینو ا گیرندگان ممنوع بوده هاي میانی به سمت وام گره ياز سوانتقال توکن 

، خلق توکن و ارسال درخواست ها در دفترکل تراکنشها امکان ثبت  نوع گره ینا یگرد یی. از سوگردد یثبت نم
 ندارند. یزنقد کردن توکن را ن دیگر بارتع به یا یالر یافتدر
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بلوك  ها در زنجیره آوري، تائید و ثبت تراکنش مسئولیت جمع است هاي معتبر نوع گره که از نوع گره این گره ماینر:
ها از الگوریتم اجماع  هاي ثبت تراکنش کاهش سربار شبکه و هزینه منظور بهرا بر عهده دارد. در راهکار پیشنهادي 

PBFT  شده است گرفتهبهره. 

 یالتتسه یاز،مدارك موردن یمدهنده) و تسل ) با مراجعه به بانک (گره وامیانیاز گره م ی(نوع کاال یدخر یمدل متقاض یندر ا
با مراجعه به  تواند یفرد م ین. اکند یم یافتپول خود در یفدر ک بلوك یرهشبکه زنج یقرا در قالب توکن از طر کاال یدخر

. یدمنتقل نما بلوك یرهشبکه زنج یقشرکت از طر ینه اخود را ب يها ، توکنکاال یافتو در اركارائه مد يدرازا ي،شرکت واسپار
 يها تراکنش ی. سابقه تمامباشد یم ینرما يها ها بر عهده گره و ثبت ماندگار تراکنش یسنج صحت ي،آور جمع بین یندرا

 يگردآور يها هگر یناست توسط ا یازکه ن یگريد طالعاتیگرفته همراه با مبالغ جابجا شده، مبدأ و مقصد تراکنش و هر ا انجام
از گره  ی(نوع يشرکت واسپار یت،. درنهاگردد یثبت و ضبط م یبريو مقاوم در برابر حمالت سا يکار دست یرقابلغ يو به نحو

 یافتفروش در رايخود را ب کاالمنتقل نموده و  يشبکه به و یقخود را از طر يها توکن یی،) با مراجعه به گره نهایانیم
ها را در حساب  وجه معادل توکن یال،ر یافتدهنده و ارسال درخواست در ها به گره وام با انتقال توکن یزن یی. گره نهاکند یم
 .کند یم یافتخود در یالیر

در  یاامکان فروش توکن  که ییرفته و ازآنجا یناز ب کاال یان(وام) توسط مشتر یافتیدر يها امکان خرج کرد توکن یب،ترت بدین
صورت  به یاصرف شده  کاال یدخر يبرا یا یالتکه تسه شود یم ینتضم یست،ن یسرشبکه م یندر ا یرانتقال آن به غ یقتحق

همان گره  یا کاال یدکنندهتنها شرکت تول که ییازآنجا یگرد ییاست. از سو مانده یباق یدارخر يراکد در حساب کاربر ییها توکن
و در  یدهرس یاصل یدکنندهبه دست تول یته توکن درنهاک شود یم ینها را داراست، تضم توکن یامکان نقد شوندگ یینها
 صرف شده است. یداخل یداتتول یشافزا یروام در مس یقتحق

و  یو بررس یدسترس قابل شده یفتعر ينهادها يها برا شفاف بوده و سابقه تراکنش یاريبس بلوك یرهبر زنج یروش مبتن این
ممکن نبوده و شبکه به علت  ينوع هکر یچو توسط ه عنوان یچه بهشده  در اطالعات ثبت يکار است. امکان دست یگیريپ

 .اداز کار نخواهد افت وجه یچه بودن به شده یعتوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رید کاالمدل شماتیک نحوه عملکرد سیستم مدیرت اعطاي تسهیالت خ 4شکل 

 ایجاد وام (توکن) ارسال توکن

 تولید بالك

 اه آوري تراکنش جمع

 دریافت توکن

 ارسال درخواست دریافت ریال

M1 
M2 

M3 
M4 

PBFT شارژ ریالی حساب 

 دهنده وامگره 
 گره میانی

 گره ماینر

 گره نهایی

 گره وام گیرنده

 دریافت و ارسال توکن

تحویل 
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یاز، تسهیالت خرید موردن) و تسلیم مدارك دهنده وامگیرنده) با مراجعه به بانک (گره  ر این مدل متقاضی خرید کاال (گره وامد
تواند با مراجعه به  کند. این فرد می بلوك در کیف پول خود دریافت می یرهزنجطریق شبکه کاال را در قالب توکن از 

هاي خود را به این کیف پول فروشگاه از طریق شبکه  ي ارائه مدارك و خرید کاال، توکندرازاهاي معتبر (گره میانی)،  فروشگاه
باشد. سابقه  هاي ماینر می ها بر عهده گره ماندگار تراکنش سنجی و ثبت آوري، صحت بین جمع یندرابلوك منتقل نماید.  زنجیره

و مقصد تراکنش و هر اطالعاتی دیگري که نیاز است توسط  مبدأهمراه با مبالغ جابجا شده،  گرفته انجامهاي  تمامی تراکنش
 دسترس قابلع شده و ي و مقاوم در برابر حمالت سایبري به شکلی توزیکار دستهاي گردآوري و به نحوي غیرقابل  این گره

هاي خود را از طریق شبکه به وي منتقل  یت، فروشگاه (گره میانی) با مراجعه به گره نهایی، توکندرنهاگردد.  ثبت و ضبط می
دهنده و ارسال درخواست دریافت ریال، وجه  ها به گره وام . گره نهایی نیز با انتقال توکندهد یمانجام  حساب یهتسونموده و 

 کند. ها را در حساب ریالی خود دریافت می نمعادل توک

که امکان فروش  ییازآنجاهاي دریافتی (وام) توسط مشتریان کاالي داخلی از بین رفته و  توکن خرج کردبدین ترتیب، امکان 
خرید  شود که تسهیالت یا براي توکن به علت ریالی نبودن آن و نیز انتقال آن به غیر در این شبکه میسر نیست، تضمین می

مانده است و وي بایستی ماهانه اقساط وام خود را  یباقهایی راکد در حساب کاربري خریدار  توکن صورت بهکاال صرف شده یا 
ی نقد شوندگکه تنها شرکت تولیدکننده کاال یا همان گره نهایی امکان  ییازآنجاد. از سویی دیگر یبه بانک عامل واریز نما

یقت وام در مسیر افزایش حقیت به دست تولیدکننده اصلی رسیده و در درنهاشود که توکن  یها را داراست، تضمین م توکن
 تولیدات داخلی صرف شده است.

ی و بررسی و دسترس قابلشده  یفتعرها براي نهادهاي  بلوك بسیاري شفاف بوده و سابقه تراکنش این روش مبتنی بر زنجیره
عنوان و توسط هیچ نوع هکري ممکن نبوده و شبکه به علت  یچه به شده بتثي در اطالعات کار دستپیگیري است. امکان 

 وجه از کار نخواهد افتاد. یچه بهشده بودن  یعتوز

 جمع بندي

هاي دولتی  سازي چنین سازوکاري، بر حمایت از بخش تولیدي جامعه عمل پوشانده شود و تسهیالت و وام امید است با پیاده
به دست تولیدکنندگان با کفایت داخلی برسد  درنهایتشوند  که با هدف ایجاد مشتري براي تولیدات با کیفیت داخلی ارائه می

شود  هاي بی ثمري همانند وام خرید کاال که با اهداف حمایتی اما در مسیرهاي غیر هزینه می هاي بسیار باالي پروژه و هزینه
بلوك براي هدایت تسهیالت اعطایی به بخش تولید درآمده و در  دیریت مبتنی بر زنجیرههدفمند در قالب پروژه م صورت به

 قاوم سازي اقتصاد ملی قرار گیرد.ماختیار تولید کشور و در نتیجه 

هاي مثبت فراوانی براي صنایع امروزي دارد. از سویی دیگر این فناوري مزایا و منافع  ها و مشخصه بلوك ویژگیفناوري زنجیره
ها در ادامه آورده شده  مشتریان، به همراه دارد. خالصه این مزایا و ویژگی خصوص بهو  تأمینتعددي نیز براي اعضاي زنجیره م

 است:

اي در  بلوك هستند. به کمک این دو ویژگی، اطالعات جزیره ین مزیت زنجیرهتر مهمشفافیت و انطباق،  •

و افزایش کارآمدي و  تأمینراهبري و هدایت بهتر زنجیره  از بین رفته و امکان تأمینهاي مختلف زنجیره  بخش

 گردد. وري آن محقق می بهره
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ها در زمینه چرخه حیات محصول خود اطالعات  عواملی است که به کمک آن شرکتگیري و ردیابی،  ره •

 بهتري کسب نموده و یا ارائه نمایند.

بلوك، تمامی  این ویژگی مثبت زنجیرهبه علت ها.  کاهش خطاها در ممیزي اطالعات و پردازش پرداخت •

انجام  سرعت بهآن  تائیدو بدین ترتیب روند بررسی و  شده ثبتتوانند در دفترکل دیجیتالی  ها می پرداخت

 گیرد. می

ي بردار کالهیجه احتمال وقوع هرگونه جعل و درنتاست؛  1یرقابل هک شدنغبلوك  زنجیرهیرقابل جعل، غ •

نیست، فناوري  2هاي امنیتی که امنیت این فناوري در گروي وصله ییازآنجان، یابد. همچنی کاهش می شدت به

 ترین پروژه در فضاي امنیت سایبري بدل شده است. بلوك به امن زنجیره

ی تمام بهبلوك امکان دسترسی  گردد. فناوري زنجیره به کمک این فناوري تضمین می افزایش اعتماد مشتري، •

بندي و نحوه توزیع محصول براي تمامی مشتریان محقق  ، شیوه حمل و بستهأمنشو  مبدأاطالعات در زمینه 

 یابد. آن، اعتماد مشتریان به محصول و شرکت تولیدکننده آن افزایش می تبع بهنموده و 

بالدرنگ در مورد محصول  صورت بهبلوك،  مشتریان به کمک فناوري زنجیرهبازخورد آنی از مشتریان.  •

وتحلیل  کار خود را تجزیه تأمینگردد اعضاي زنجیره  د را ثبت نمایند. این امر باعث میشده نظرات خو یداريخر

 نموده و از تکرار اشتباهات خود جلوگیري نمایند.

 واسطه بهتوانند  ها می بلوك، سازمان مبتنی بر زنجیره تأمینبه کمک زنجیره  پذیري بهتر. مقیاس •

 وکار خود را توسعه دهند. یازهاي بازار، کسبوتحلیل بازار و پاسخگویی مناسب به ن تجزیه
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