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 چکیده

وده ت معوق بی مطالباسال اخیر، سیر فزاینده های پیش روی نظام بانکی کشور طی چندترین چالشبی شک یکی از مهم

ای هشرکت وها است و همین امر باعث گسترش صنعت وصول مطالبات و خرید دین در کشور شده است. این صنعت به بانک

 ا مجدداً بهها رآن های تخصصی مختص به خود مطالباتدهد تا با استفاده از مهارتبزرگ دولتی و خصوصی این امکان را می

اً کشور خصوص سیاسی وچرخه نظام مالی و پولی خود بازگردانند. در ضمن، با در نظر گرفتن تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی 

ود شحساس میاهای وصول مطالبات بیش از پیش هایی جدید با راهکارهای علمی در شرکتدر چند سال اخیر، خأل فرمول

ها شعات و گزاررائه اطالابندی، ثبت و افزارهای موجود جهت دستهاطالعاتی و نرم هایترین دلیل آن ناکارآمدی پایگاهکه مهم

 باشد.می

صر به های منحیتلیل قابلهای اطالعاتی متمرکز، به دبه جای پایگاه زنجیره بلوکاستفاده از دفاتر ثبت توزیع شده و فناوری 

رای ری مناسب بجاد بستافزار جامع وصول مطالبات و درنتیجه ایفردی که در ثبت و توزیع اطالعات دارند، باعث کارآمدی نرم

ه بر د شد. عالو( خواههای بزرگطراحی و پیاده سازی راهکارهایی خالقانه جهت احیا منابع مالی کارفرمایان )بانکها و شرکت

صرفه و  قرون بهمرآمد، سازی و به روزرسانی اطالعات به طرز کایک معماری منحصر به فرد جهت ذخیره زنجیره بلوکاین، 

ات ایستا و روز اطالع ده و بهتوانند به صورت کاماًل کنترل شامن، فراهم خواهد کرد. با استفاده از این قابلیت، کارفرمایان می

ین اواهند بود ا قادر خهو درنتیجه، این شرکت های وصول مطالبات قرار دهندپویای مربوط به مشتریانشان را در اختیار شرکت

ایند. سازی نمدهی و پیاها را طراحبندی کرده و راهکارهای علمی متناسب جهت پیگیری انواع گوناگون پروندهطالعات را دستها

رند. ا قرار بگیهیگیری آنپتوانند در جریان ها، میهای ثبت شده برای پروندهاز طرفی دیگر، کارفرمایان با دسترسی به گزارش

کت وصول رما و شرسازی اطالعات فی ما بین کارفبرای دسترسی و ذخیره زنجیره بلوککربندی در این مقاله، مدلی جهت پی

 مطالبات ارائه خواهد شد.
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Abstract  

Undoubtedly, one of the most significant challenges that banking system has faced recently 

can be considered as the growing unpaid debts, and this issue causes development of debt 

collection industry and debts buying in the country. Using special skills, debt collection 

industries can provide banks and big public or private companies the possibility of debts 

revival to their financial cycle. By the way, considering economical, social, and political 

changes especially in recent years, lack of new formulas with scientific methods within debt 

collection companies is felt more and more. The most foremost reason of this issue is 

inefficient data bases and related softwares used to classify, store and present the information.  

Using distributed ledgers and blockchain technology instead of centralized databases, due to 

their unique capabilities of storing and distributing the information, causes efficiency of 

comprehensive debt collection software; thereby, creation of a suitable bed for designing and 

implementation of creative methods in order to survive employers’ financial resources. 

Furthermore, blockchain provides a unique architecture to store and update information 

between the different parties in an efficient, cost-effective, secure manner. Using this 

capability, employers can share the static and dynamic information of customers with debt 

collection companies in a controlled and updated manner; hence, these companies are able to 

classify the information, plus they can design and implement appropriate scientific methods 

for following up the various cases. On the other hand, accessing recorded reports of the cases, 

employers can observe the process of working on the cases every moment. In this article, a 

model for configuring the blockchain in order to access and store the information between 

employer and the debt collection company will be presented. 
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 مقدمه .1

ی رخهچی که این ترین عواملباشد. یکی از مهممیهای یک نظام بانکی، جذب سپرده و اعطای تسهیالت محور اصلی فعالیت

کی ر شبکه باندسررسید گذشته و معوق نسبت به کل تسهیالت اعطایی  لباتمطا یرشد فزایندهکند، حیاتی را تهدید می

 هرچه. است آینده رد احتمالى مالى هاىثباتى بى آن، تبع به و بانکى شبکه هاىدارایى کیفیت کاهش بیانگر که است کشور

 تسهیالت نوع این حجم بودن البا. است موجود منابع حفظ در هابانک توانایى بیانگر باشد، کمتر مطالبات، نوع این حجم

 با ها،بانک اعطایى تتسهیال کل به تسهیالت این نسبت که دهدمى نشان آمارها. است بانکى منابع تهدید بیانگر نیز غیرجاری

ساس سیاست انضباط اگرچه برا 96تا  93از سال  بر اساس آمار بانک مرکزی». [1]بوده است همراه توجهى قابل نسبتاً رشد

اشد رل داشته بت و کنتها را تحت نظارکنترل تورم و پایه پولی، تالش مضاعفی به کار گرفته شد تا تسهیالت دهی بانکمالی، 

دی وجیه اقتصاتاسب با تورم، و بازار پول کشور، کنترل تورم، بهبود روند تعیین نرخ سود بانکی متنری بانکدا و با اصالح ساختار

 ومهال بدهی ق، استشبکه بانکی بتواند در جهت پیگیری مطالبات معو یان و وثایق بانکیرسنجی مشترها، توجه به اعتباطرح

های خشکود بر و اقتصادی هایمذاکره با بدهکاران بانکی و کاهش مطالبات معوق عمل کند، اما به خاطر مشکالت تحریم

کی و بانک مرکزی شبکه بان .کندسنگینی میهای کشور همچنان سایه سنگین مطالبات معوق بر اقتصاد ایران و بانک اقتصادی

 رجاری را ازدرصد تسهیالت غیتوانست رارداد و نرخ سود بانکی جدیدها براساس قاز طریق مذاکره، پیگیری، استمهال بدهی

 534ها از انکبکاهش دهد اما طبیعی است که به خاطر رشد مانده تسهیالت  95درصد در سال 10به  92درصد در سال 14.1

هزار میلیارد تومان  75ز ، رقم تسهیالت غیرجاری ا96هزار میلیارد تومان در فروردین  905به  92هزار میلیارد تومان در سال 

الوصول به و مشکوک رسید. براساس مانده مطالبات معوق، سررسیدگذشته 95هزار میلیارد تومان در اسفند  91به  92در سال 

زار میلیارد تومان در سال ه 67در گزیده آمارهای پولی و بانکی نیز، رقم مانده این سرفصل از اضافه خرید دین واموال معامالت 

ومان هزار میلیارد ت 61قم در نتیجه رقم مطالبات معوق به تنهایی از ر رسیده و 96هزار میلیارد تومان در فروردین  109به  92

 [2«]است. دهرسی 96هزار میلیارد تومان در فروردین  100به  92در سال 

ها ست که پیگیری مطالبات معوق به مرحله سختی رسیده است و سالاز آن ا های کشور حاکیهای مختلف از بانکشنیده

ها و کشد تا بدهکاران بزرگ و سایر بدهکاران بانکی بتوانند رقم بدهی خود را کاهش دهند. همچنین از مجموع داراییطول می

ها شده و روی دست ها توسط مشتریان، تبدیل به دارایی بانکدلیل عدم پرداخت اصل و فرع وام اموال و وثایق مشتریان که به

شود در حالی درصد اندکی قابل فروش به قیمت مناسب است و هر سال بر تعداد این وثایق افزوده میها مانده است، عمالبانک

ا تبدیل شده و امکان کسب درآمد و سود و تولید و اشتغال هکه ظرفیت نقد شوندگی کافی ندارند به معضل جدیدی برای بانک

مدیران بانکی معتقدند که در مذاکره با صاحبان این اموال باید پرونده مطالبات معوق به  ندارند و به همین خاطر بسیاری از

شاید بتوانند بدهی خود به  سمتی هدایت شود که خود مالکان از این اموال برای تولید و اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند تا

ی ندارد و قابل فروش به قیمت مناسب در بازار اها نتیجهها جز هزینه برای بانکها را نیز پرداخت کنند. زیرا این داراییبانک

موجب تبدیل تسهیالت  سود بانکی های جدیدها با قرارداد و نرخاگرچه استمهال بدهی .راکد ملک و ساختمان نیست

ی از مطالبات معوق را کنترل کرده اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازار ملک و اه است و رقم عمدهه جاری شدغیرجاری ب

شدت رو به افزایش است و نه تنها به قیمت مناسب ها مانده به هایی که روی دست بانکحجم وثایق و دارایی ساختمان عمالً

زا شده و برای ساز و مشکلها هزینهند بلکه حتی نگهداری این اموال برای بانکقابل عرضه در بازار نیست و خریدار کافی ندار

 .[3]نداری ساختمان و ملک را پرداخت کنهای مختلف اداری و نگهدنگهداری از آنها باید نیروی انسانی، تشکیل پرونده، هزینه

نابع مالی شده است. از طرفی، این واقعیت پیدایش صنعتی به نام وصول مطالبات یا احیا مموجب ، این مسأله رهیافت حل
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-و این امر نقش شرکت باشدهای بارز جوامع مدرن و پیشرفته میگرایی یکی از نشانهباید مورد غفلت واقع شود که تخصصن

تر بیش از پیش پررنگ چرخه مالی این جوامع در کنند رافعالیت می وصول مطالباتهایی که به صورت تخصصی در صنعت 

 است. کرده

 گیردکل میطالعات شااست. شایان ذکر است که مذاکره بر پایه  "مذاکره"ترین ابزارها در صنعت وصول مطالبات یکی از مهم

العات به ناوری اطفخصوص محور بحث است. از طرفی دیگر با ورود ی یک مذاکره مؤثر، اطالعات کافی در و در نتیجه الزمه

تر، ور دقیقطدر این صنعت به وجود آمده و دستخوش تغییرات بسزایی شده است. به صنعت وصول مطالبات، تحولی عظیم 

این امر  وات شده بر مبنای آن پایگاه باعث انسجام اطالع طراحی یک پایگاه داده و سیستم ثبت گزارش و نمایش اطالعات

ول های وصهجویی در هزینصرفه کاهش زمان فرآیند وصول و در نتیجهآن سبب باال بردن اثربخشی مذاکرات و به تبع 

ه جود دارد کمرسوم و های دادههای ثبت گزارش و پایگاههای در سیستممطالبات شده است. با تمام این اوصاف هنوز نارسایی

 ثرارتباط مؤ یره(، فقدانغها، مؤسسات مالی و ها از سوی کارفرما)بانکتوان نقص اطالعات ارسالی پروندهها میی آناز جمله

امنیت  یع پذیری وبلیت توزرسد انقالب زنجیره بلوک می تواند با قاغیره را نام برد. به نظر میفی ما بین شرکت و کارفرما و 

تقابل بین عتماد مکند که در آن ات شود، بلکه بستری را فراهم میباالی خودش نه تنها سبب دگرگونی صنعت وصول مطالبا

 وری زنجیرهفرد فنا های بعدی، به تفصیل در رابطه با معماری منحصر بهشود. در بخشیرکت، کارفرما و مشتریان ایجاد مش

  سازی و نمایش اطالعات توضیح داده خواهد شد.بلوک و نقش آن در ایجاد یک پیکربندی مؤثر جهت ذخیره

 ادبیات موضوع .2

داده توزیع شده و همتا به همتا را، بدون نیاز فناوری زنجیره بلوک یک نوع معماری محاسباتی است که امکان ایجاد یک پایگاه 

-ای از ماشیننماید. این نوع پیکربندی که بر پایه توزیع روی شبکهبه کنترل یک سازمان منفرد، برای کاربران خود فراهم می

روی یک سیستم دهد تا به طور قابل اعتمادی تغییرات اطالعات را ها اجازه میهای مستقل استوار است، به هر کدام از گره

های شبکهبه ایجاد مقرون به صرفه سازی نمایند. در راستای نیل به این هدف، فناوری زنجیره بلوک قادر ردیابی و ذخیره

گیرد های پایگاه داده محور مرسوم میاین پیکربندی در مقابل سامانه بدون نیاز به یک کنترل مرکزی خواهد بود.کسب و کار 

ین با استفاده از فرآیندهای کنند و همچنهای ثبت و ضبط خودشان نگهداری میای مستقل از سیستماجز از که در آن هریک

دهند که این امر نیازمند مدیریت یک شخص ها را با یکدیگر تطبیق میسازمانی ناکارآمد و بعضًا پیچیده، به روزرسانیدرون

تواند به ها حاکم است، میانین مشخصی که بر تغییر حالت دادههای بلوک بر طبق قوزنجیره ثالث مستقل و قابل اعتماد است.

ساز و کار)اگوریتم( توافق جمعی این امکان را های شبکه ایجاد و یا به روزرسانی کند. های گوناگون را روی گرهطور امنی حالت

یک واسطه به طور جمعی گرفته های شبکه توزیع شده و تصمیمات بدون نیاز به دهد که اختیارات به طور امنی بین گرهمی

های کلیدی زنجیره بلوک این است های گوناگونی برای ایجاد ساز و کار توافق جمعی وجود دارد. یک از جنبهالبته روش شود.

ها با تکیه بر ساز و دهد)دفترکل تغییر ناپذیر(. در محیط زنجیره بلوک، گرههای ثبت شده در آن را نمیاجازه تغییر داده که

و یک زنجیره منحصر به فرد  ها را روی یک بلوک ثبتار توافق جمعی قادر خواهند بود به طور پیوسته و متوالی تراکنشک

شود. نقش و در زنجیره بلوک از کدهای هش جهت امن ساختن فرآیند احراز هویت منبع تراکنش استفاده می خلق نمایند.

شود و این امر باعث هم راستا ص در یک زنجیره بلوک مجاز تعریف میبه طور خا حقوق دسترسی کاربران در زنجیره بلوک

-توانند درون کانالبه عالوه، کاربران زنجیره بلوک می شدن ساز و کار توافق جمعی با نیازهای یک اکوسیستم ویژه خواهد شد.

هر  ای دیگر بی خبر خواهند بود.هبندی شوند. به این صورت که کاربران متصل به یک کانال از وجود کانالهای مجزا قالب
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در حال حاضر، این فناوری قادر به اما ها)مثاًل ارز دیجیتال( بود، دنبال کردن تراکنش ،زنجیره بلوک یکاربرد اولیه چند

های مختلف از سالمت گرفته تا امنیت، ترابری جهانی سازی هر گونه اطالعات دیجیتال، دارایی یا دستورالعمل در حوزهذخیره

-توانند به طور مستقیم روی زنجیره بلوک نشانده شوند و یا توسط شیوهها میو لجستیک، خواهد بود. به این صورت که داده

اساس عملکرد زنجیره بلوک، ایجاد، تغییر و حذف یک داده و یا خواندن وضعیت دفتر کل  .سازی متصل شوندهای ذخیره

توسعه در فناوری زنجیره بلوک مرکزی های مجازی( های زمانمند)ماشینیطمح می تواند با به کارگیریاین عملکرد  است.

هوشمند و کدهای  کدهای کامپیوتری)به عنوان مثال قراردادهایشدن، تغییر و اجرای  امکان ذخیرهود و در نتیجه داده ش

 .[4]ای( روی زنجیره بلوک فراهم خواهد شدزنجیره

د. این می باش های اعطای تسهیالت به مشتریان، عدم بازپرداخت آناز ریسک همان طور که در بخش مقدمه گفته شد یکی

 خت تسهیالتازپردابتسهیالت ممکن است از نوع کارت اعتباری، خودرو، مسکن، تحصیلی و غیره باشد. زمانی که مدیونین از 

ول های وصرکتق خودشان یا شاز طری را این مطالباتتالش خواهند کرد ها و مؤسسات اعتباری کنند، بانکامتناع می

مجبور به  هندگاند، وام دونش اگر این مطابات ظرف مدت مشخصی احیا وصول نمایند. مطالبات و یا اقامه دعوی در دادگاه

ه رو در از طرفی دیگر ضوابط مصوب بانک مرکزی در خصوص نحوهای وصول مطالبات خواهند شد. فروش دین به شرکت

از پیش  را بیش های اعمال شده در خصوص تعامل و برخورد با بدهکاران امر وصول مطالباتیترویی با مشتریان و محدود

احتمال  به هستند درگیر در وصول مطالبات با آن مواجه ها و طرفینهایی که بانکبه طور کلی، چالشدشوار ساخته است. 

عماری ماست یک  د. فناوری زنجیره بلوک قادرباشمیناشی از خأل تبادل اطالعات بین اجزاء درگیر در این سیستم  قوی

است این  ایان ذکرروزرسانی اطالعات فی ما بین اجزاء درگیر فراهم نماید. شسازی و بهمنحصر به فرد به منظور ذخیره

 دت را خواهمطالبا باشد و قابلیت ایجاد تحولی در صنعت وصولمعماری، کارآمد، مقرون به صرفه، امن و قابل حسابرسی می

د و فروش دین خری های ثبت شده، سبب افزایش ارزشخروجی اعمال آموزش ماشین به خصوص رویاز طرفی دیگر،  داشت.

رفتن قیمت باالچنین همروی خرید دین و گزاری گزاران جهت سرمایهباعث افزایش انگیزه سرمایه شده خواهد شد و به تبع آن

     .[5]خواهد گردید فروش دین

 روش تحقیق .3

افزارهای جامع وصول مطالبات نرم این صنعت دچار دگرگونی شد و ورود فناوری اطالعات به صنعت وصول مطالبات،با 

نماید پیکربندی سیستمی فراهم میافزارها ای بهبود بخشند. این نرمبه طور سازماندهی شدهپیگیری را  هایفرآیندتوانستند 

وی قضایی و اکنندگان در فرآیند وصول مطالبات و دعها(، شرکتبانکها)خصوصاً که توسط آن ریسکی که اعتباردهنده

این ریسک شامل دقت رقم بدهی،  دهد.همچنین خریداران دیون ممکن است تجربه کنند را به طور قابل توجهی کاهش می

های به سازکان های اصلی بدهی، اعتبار اسناد حساب، اجازه برای تماس با موبایل اشخاص و گزارشوضعیت بدهکار،حساب

توان مجموعه قوانینی که در به عنوان مثال می شود.شود ولی به موارد مذکور محدود نمیمی (ها و دفاتر اعتبارینفع)بانکذی

کارشناسان وصول مطالبات  1FDCPAنام برد. قانون  دهی به صنعت وصول مطالبات تصویب شده است راآمریکا جهت سامان

کند و منع میبه منظور احیا مطالبات ها سوءاستفاده از آن نیز وبا مشتریان  ندهفریب ناعادالنه و فتارهایو ر را از انجام اعمال

                                                 
1 Fair Debt Collection Act 
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به عالوه، قانون  ها بدهند.نماید تا اطالعات اولیه در خصوص بدهی و حقوق مشتریان را به آنها را ملزم میهمچنین آن
2FCRA  عالوه بر این،  .کندوضع می ،نمایندالذکر را فراهم میکه اطالعات فوقاستانداردهای دقیقی را روی دفاتر اعتباری

افزارهای نرمکند. های وصول مطالبات را از تماس با تلفن همراه مشتریان بدون رضایت قبلی منع میشرکت 3TCPAقانون 

دهد و باعث قوانین افزایش می در مقابل اینرا برای ثابت قدم ماندن  های وصول مطالباتشرکت، شانس جامع وصول مطالبات

افزار سیستم جامع وصول تر نرمدر ادامه به تشریح دقیق ها را داشته باشند.شود همواره اطالعات دقیق و به روز بدهیمی

 .[6]پردازیممطالبات می

 سیستم جامع وصول مطالبات .3.1

 ول مطالباتری و وصه منظور ساماندهی ، پیگیها بسیتم جامع وصول مطالبات جهت استفاده مؤسسات مالی و اعتباری و بانک

از جمله  هاییخشببانک جامع اطالعاتی طراحی شده است شامل  است. این سامانه که در قالب یکمعوق تولید و طراحی شده

، هایزان آنامین و مها، ثبت مشخصات دقیق قراردادهای بانکی، ثبت مشخصات جامع وثایق و تضهای معوق بانکتعریف پرونده

ن حقوقی و ارشناساکها به وکال، پیگیری و نظارت بر اقدامات وکال و ثبت اطالعات وکال، تخصیص و یا لغو تخصیص پرونده

 ها به شرح ذیل است:عملکرد هر کدام از این بخش های متنوع و پیشرفته است.اجرایی و اخذ گزارش

 اطالعات شبخ این در. است سیستم های بخش مهمترین زا یکی مطالبات وصول جامع سیستم از بخش این: پرونده تعریف

 وکیل و مدیران ضامین،ت وثایق، قراردادها، حقوقی، و حقیقی مدیونین به مربوط اطالعات جمله از معوق ههای پروند به مربوط

 .گردد می ذخیره و ثبت سیستم در مدیونین

 به رزومه مراهه به وکیل وکالت پروانه و خدمات و ابقسو به مربوط اطالعات هویتی، اطالعات بخش این در: وکیل تعریف

 .گرددمی ثبت سیستم در وی به پرونده تخصیص منظور

 انجام تخصیص دفرآین مربوطه وکیل انتخاب همچنین و نظر مورد پرونده انتخاب با بخش این در: وکیل به پرونده تخصیص

-می دریافت نیز یو وکالت قرداد و وکیل به شده تحویل مدارک به مربوط اطالعات بخش این در است ذکر به الزم. پذیردمی

 یا و استعفاء لدلی به وکیل به شده داده تخصیص پرونده تخصیص لغو امکان سیستم از بخش این های ویژگی از یکی. گردد

 .باشدمی وی عزل

 مربوطه، وکیل به پرونده تخصیص همچنین و وکال به مربوط اطالعات و پرونده هر به مربوط اطالعات ورود از پس: اقدامات

 کنترل به قادر یصالحذ مرجع اساس این بر .نماید وارد سیستم در را پرونده هر روی بر گرفته صورت اقدامات تواند می وکیل

 ورود بر عالوه تمسیس از بخش این در است ذکر به الزم .باشد می مربوطه وکیل از آن پیگیری بعضاً و اقدام هر بررسی و

 جزییات همچنین و شده شناسایی اموال خواسته، خوانده، پیگیری، مرجع مانند اطالعاتی وکیل، توسط گرفته صورت اقدامات

 شود. داری مینگه و ثبت سیستم در وکیل توسط مصروفی های هزینه

 مورد ارشاتگز م،سیست های بخش تمامی در شده وارد اطالعات اساس بر تواند می ذیصالح مرجع بخش این در: گزارشات

 اطالعات دیونین،م اطالعات وثایق، اطالعات تضامین، اطالعات وکال، اطالعات ها، پرونده اطالعات تفکیک به را خود نظر

 .نماید دریافت سیستم از غیره و هها پروند تخصیص اطالعات اقدامات، اطالعات قراردادها،

                                                 
2 Fair Credit Reporting Act 

3 Telephone Consumer Protection Act 
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 گردیده راحیط پایه اطالعات عنوان تحت سیستم در بخشی بات،مطال وصول جامع سیستم از استفاده در سهولت منظور به

 به الزم .نماید اردو سیستم در را اقدام وضعیت همچنین و گرفته صورت اقدام نوع بود خواهد قادر کاربر بخش این در .است

 اقدامات بخش در آن یتوضع و اقدام فیلدهای اطالعاتی اقالم عنوان به کاربر توسط بخش این در شده وارد اطالعات است ذکر

 تصمیم و بررسی تسرع افزایش جامع؛ اطالعاتی بانک ایجادتوان از جمله مزایای سیستم جامع می .شد خواهند داده نمایش

 متنوع؛ دیریتیم شهای گزار اخذ حقوقی؛ کارشناسان و وکال توسط گرفته صورت اقدامات بر نظارت و پیگیری امکان گیری؛

 امکان اعتبارسنجی؛ ارافز نرم به اتصال امکان مالی؛ افزار نرم به اتصال امکان مدیونین؛ شده اساییشن اموال اطالعات ثبت

 جامع سامانه به اتصال نامکا قضائیه؛ قوه پرونده مدیریت سیستم به اتصال امکان امالک؛ و اموال مدیریت افزار نرم به اتصال

پیامک به  لارسا امکان فرآیندها؛ مدیریت سهولت جهت ارتابلک ایجاد کشور؛ امالک و اسناد ثبت سازمان امالک ثبت

 .[7]مشتریان به الکترونیک پست ارسال امکان ؛مشتریان

 سیستم جامع وصول مطالبات بر پایه زنجیره بلوک .3.2

 با ها،ادهدروی  آن عملیات شناختی، این فناوری و یره بلوکزنجبا پیاده سازی پایگاه داده سیستم جامع در بستر فناوری 

دد و گرضایی میدعوی ف سازی فرآیند وصول مطالبات واستفاده از تعیین وضعیت اطالعات فی ما بین اجزاء درگیر، باعث بهینه

ر همتا( نظی ز)همتا بهساختار داده غیر متمرکگردد. از طرفی دیگر، یک فناوری سازی نیازهای تطبیقی میدر نتیجه برآورده

ربوط به معات دقیق نی اطالروزرسا تواند با حفظ امنیت، انتشار، توزیع و بهفاده از رمزنگاری میدفتر کل زنجیره بلوک، با است

ار دبدهکار، خری ده اصلی،این اطالعات شامل شناسایی اعتباردهنپذیر سازد. هر یک از دیون را در فرآیند وصول مطالبات امکان

جازی مین حساب به عنوان یک ماش زنجیره بلوک باشد.ثبت میدین، شرکت وصول مطالبات، شرکت حقوقی، دادگاه و اداره 

ن در طور همزما عات بهی اطالعات مربوط به دین خواهد بود، به طوری که، این اطالقادر به ذخیره توزیع شده و قابل اعتماد

 ودهی زارشگای هویژگی باشد.و توسط هر شخص مجاز قابل حسابرسی می ای شبکه به اشتراک گذاشته شدههسرتاسر گره

-وابسته به آن و رابط (SDKsافزاری)های توسعه نرمنویسی تورینگ و کیتزنجیره بلوک با استفاده از زبان برنامههشداردهی 

روش دین به فرآیند ف قادر خواهد بود درباره تغییر اطالعات ذخیره شده و نیز عملیات مربوط (،APIsنویسی اپ)های برنامه

ت واند مدیریتلوک میدر نتیجه زنجیره ب های وابسته به آن هشدار بدهد.یرش شرایط قرارداد و پرداختیشامل پیشنهاد و پذ

 ف نماید.ه را حذافزار کاربردی سیلوس، تأخیر سیستم، ناکارآمدی و هزینشخص ثالث، معماری فناوری بین سازمانی، نرم

و  گیری ماشینک و یادیا فروش دیت با استفاده از زنجیره بلواینستنت اپ مربوطه دارای قابلیت مدیریت بدهی مشتری، اجرا 

  مدیریت اطالعات بدهی مشتری در یک محیط محاسباتی توزیع شده خواهد بود.به طور خاص 

 ها و نتایجیافته .4

 نمونه یا تجسم مورد بررسی قرار گرفته است: 3در این پژوهش 

این  آیانکه وابسته به حساب بانکی بدهکار، تعیین اییک روش نمونه عملیاتی شامل شناسایی یک رخداد جدید  -1

ر دید، تغییساختن یک فایل به روزرسانی حاوی رخداد ج تغییرات بدهی،است یا  رخداد جدید یک تغییر وضعیت

 باشد.سازی فایل به روز شده در یک زنجیره بلوک، میو ذخیره وضعیت و یا تغیرات بدهی

شناسایی  ا تعدادی پردازنده است که به منظورکند که دربرگیرنده یک یم میتجسم مثالی دیگر دستگاهی را فراه -2

وابسته به حساب بانکی بدهکار، تعیین این که آیا این رخداد جدید متشکل از یک تغییر وضعیت  یک رخداد جدید
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ذخیره این  است یا تغییر بدهی، ساخت یک فایل به روز رسانی حاوی تغییر وضعیت، تغییر بدهی و رخداد جدید و

 فایل در یک زنجیره بلوک پیکربندی شده است.

-ملستورالعدمتشکل از  کند کهمثالی دیگر یک محیط حافظه قابل خواندن کامپیوتری غیر موقت فراهم میتجسم  -3

 کار، تعییننکی بدهشناسایی یک رخداد جدید وابسته به حساب با، پردازنده را وادار به هایی است که به محض اجرا

رخداد  ی حاویه آیا این رخداد جدید یک تغییر وضعیت است یا تغییرات بدهی، ساختن یک فایل به روزرساناینک

 کند.سازی فایل به روز شده در یک زنجیره بلوک، میو ذخیره جدید، تغییر وضعیت و یا تغیرات بدهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلوکی زنجیره در فناوریی د یک فایل اعتباری حساب مشترنمودار منطقی ایجا -الف-1تصویر 

الف پیکربندی منطقی در برگیرنده پارامترهای ابرداده متنوع است که ممکن است شناسایی شده و ساختار -1در تصویر 

شوند، ممکن ها توصیف میهایی که توسط ابردادهمیدان های داده فراهم نماید.به عنوان میدانمنطقی فایل اعتباری مشتری را 

ده یک اعتبار)یعنی کارت، خودرو، مسکن و غیره(، میزان بدهی)اصلی و مطلوب(، نام، آدرس، شماره تلفن، کد است دربرگیرن

نرخ بهره، تاریخ  مانده معوق، تاریخ معوق، تاریخ افتتاح حساب، تاریخ آخرین واریزی،مانده حساب اصلی،  ملی، شماره حساب،
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محتوای فایل اعتباری برای هر رخداد یا  وضعیت شهروندی در کشور باشد. امتیاز اعتباری اخیر، ورشکستگی، وثیقه وسررسید، 

قرار مالقات حضوری با مدیون، تماس تلفنی با مدیون و غیره به روز خواهد شد و درنتیجه فایل به روز شده عمل جدید مثل 

نگاری شده قادر به دسترسی به هر شخصی که دارای مجوز دسترسی باشد، با یک کلید رمز شود.درون زنجیره بلوک ذخیره می

تواند بانک، شرکت وصول مطالبات، مرجع قانونی و یا خریدار شخص دارای مجوز می فایل اعتباری حساب مشتری خواهد بود.

تواند از طریق پلتفرم زنجیره بلوک، پرونده را با منطق و روش تعبیه دین باشد. به عنوان مثال بانک به عنوان شخص مجاز می

شرکت وصول  ها فراهم سازد.های بدهی تحت قرارداد را برای آنشرکت وصول مطالبات ارجاع دهد و دسترسی به فایل شده به

 هایی از تاریخچه روند وصول را در اختیار بانک قرار دهد.تواند از این طریق گزارشمطالبات نیز می
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 پیکربندی سیستمی زنجیره بلوک -ب-1تصویر 

د که در شیک گروه از اشخاص اختصاص داده ب سیستم زنجیره بلوک شامل عناصر معین زنجیره بلوک مانند -1یر تصو

لوک ر زنجیره بییرناپذیها ممکن است بخواهند اطالعاتی را روی دفتر کل تغهر کدام از گره فرآیند توافق جمعی شرکت دارند.

ه ندی، زنجیرن پیکربدر ای شود.در زیرساختار فیزیکی زیربنایی کپی می، در این صورت یک نسخه از این اطالعات قرار دهند

اردا یر یا قرمثالً کد زنجهایی خواهد بود که به منظور دسترسی به کدهای اجرایی)سازی شده حاوی اپبلوک سفارشی

لوک بندی زنجیره پیکرب های زنجیره بلوک نصب شوند.این کدها قادرند روی تمام گره اند.ها متصل شده APIهوشمند( به 

ند اجزای توانا مینماید. کدهها در پلتفرم مربوطه اجرا و پردازش میها و سرویسب کدهای برنامه را توسط رابط-1شکل 

ند توسط توانها میاین، کد توانند اطالعات را ذخیره و انتقال دهند. عالوه برمثال میزنجیره بلوک را کنترل کنند. به عنوان 

ی آن که به اجرا هاییاناجرا شوند، که این قرارداد شامل کد زنجیر با شرایط و الملوک به شکل یک قرارداد هوشمند زنجیره ب

یت بوط به وضعگری که مرهای دیها و اعالنقراردادهای هوشمند به منظور اجرای یادآورها، به روزرسانی باشد.مربوط است، می

 شوند.پرونده مدیون هستند، ایجاد می
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 های بین کاربران نهایینمودار هشداردهنده سیستمی در خصوص اندرکنش -2تصویر 

است را  لوک درگیربنهایی که با پلتفرم زنجیره  انهای بین کاربرنمودار هشداردهنده سیستمی در خصوص اندرکنش 2تصویر 

تری و ی مشفایل اعتبار رگان ثالث(،ان نهایی)در اینجا ا، در این پیکربندی سیستمی کاربر2با توجه به تصویر  دهد.نمایش می

د. مثاًل الث باشتواند گزارش رخدادها)تغییر وضعیت مدیون( به شخص ثیک نمونه موردی می پلتفرم زنجیره بلوک هستند.

 ن به منظوری مدیواعالم ورشکستگی مدیون، تغییر رقم بدهی به سبب اصالح نرخ بهره و غیره. در این صورت، فایل اعتبار

نش ان یک تراکبه عنو این تغییرات و اطالعات جدید روی زنجیره بلوک، هر بار گردد.انعکاس این تغییرات، به روزرسانی می

در  الذکروقوضعیت بدهکار با دسترسی به اطالعات فپس از آن، یک درخواست جهت پرس و جو درباره  شوند.ذخیره می

 شود.دریافت می زنجیره بلوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلوچارت مدیریت بدهی مدیون در زنجیره بلوک -الف-3تصویر 
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که آیا ینیون، تعیین ا، روش به کار گرفته شده دربرگیرنده شناسایی رخدادجدید وابسته به حساب مدالف-3با توجه به تصویر 

 غییر وضعیتید و تاز رخداد جد رخداد جدید مربوط تغییر وضعیت است یا تغییر بدهی، ایجاد یک فایل به روزرسانی متشکل

رارداد دن شماره قشل اضافه عمل جدید شام باشد.روزرسانی فایل داده در زنجیره بلوک، میوابسته به آن و نهایتاً ایجاد یا به

نده تغییر ر برگیرتواند دباشد. تغییر وضعیت میجدید، حذف یک شماره قراداد، سوابق دعوی قضایی، خرید و فروش دین می

ین ا لبته نبایدا اشد.بر وضعیت مدیون مانند اعالم ورشکستگی یا فوت و تغییر میزان بدهی به سبب اصالح محاسبه نرخ بهره د

هی به سبب یزان بدمآیند. به عنوان مثال، تغییر ات، تغییر وضعیت به حساب نمیتغییر نکته مورد غفلت واقع شود که همه

 .شودباعث تغییر وضعیت حساب کاربر نمیبدهی را تغییر دهد اما تواند رقم اصالح محاسبه نرخ بهره می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلوچارت دیگری از مدیریت بدهی مشتری در زنجیره بلوک -ب-3تصویر 

 که آیاهای مربوط به حساب بانکی مدیون، تعیین اینمشاهده تراکنش ب شیوه به کار گرفته شده شامل-3با توجه به شکل 

نش رسیده یا از آن عبور کرده است، ایجاد یک فایل به روزرسانی اطالعات به آستانه مقدار فعالیت تراک های اخیرتراکنش

ها( در حساب مدیون و ذخیره کردن یک فایل حاوی به روزرسانی اطالعات حساب مدیون در حساب مدیون)آخرین تراکنش

، در افزار، یک برنامه کامپیوتری اجرا شده توسط پردازندهتواند در سختروشی که ذکر آن رفت می باشد.یک زنجیره بلوک، می

سازی شود. یک برنامه کامپیوتری روی یک محیط کامپیوتری قابل خواندن های مذکور، پیادهسیستم عامل یا ترکیبی از المان
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 ،ROM ،EPROM، حافظه فلش، RAMمثل یک حافظه قرار دارد. به عنوان مثال، یک برنامه کامپیوتری روی 

EEPROMها، هارد، ، ثباتCD-ROM حافظه مورد نظر با پردازنده جفت شود به طوری که  ای بنشیند.یا هر حافظه

 پردازنده قادر به خواندن و ذخیره اطالعات در حافظه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 حافظه و پردازنده در شبکه نمونه -4تصویر 

 ها برایین الماناباشند. یک شبکه میگسسته  هایلمانو پردازنده انشان داده شده است حافظه  4همان طور که در تصویر 

 ل فهم توسطویسی قابنشوند. کد اپ با استفاده از یک زبان برنامهای از عملیات به کار برده میاجرای یک اپ یا مجموعه

ی هاورالعملشامل دست باشد کهمیافزار بخشی از شبکه شود. عالوه بر این ماژول نرمپردازنده نوشته و در حافظه ذخیره می

   . ندشوسازی یک سری توابع، اجرا میها توسط پردازنده به منظور پیادهافزاری است. این دستورالعملنرم

 جمع بندی .5

 اند منجر بهتوب میکه ارتباط بین حوزه فناوری اطالعات و صنعت وصول مطال تواند این واقعیت را انکار کندهیچ کس نمی

صول توسط ری و وختارهای ابزارهایی جهت تسریع و تسهیل فرآیند پیگیری شود. این ابزارها نه تنها روال پیگیظهور سا

 اولویت خیر،اهای ر سالداند. ی زمانی مشخص شدهاند، بلکه باعث باال رفتن نرخ وصول در یک بازهتر کردهکارشناس را ساده

 اشت.دل خواهد نقش کلیدی در فرآیند وصو "اطالعات" باشد و بنابراینهای وصول مطالبات مذاکره با مشتریان میشرکت

ناس با ذاکرات کارشموری هرهاند نقش مهمی را در افزایش بافزارهای وصول مطالبات با اتکا به یک پایگاه داده قوی توانستهنرم

ت، مراجع مطالبا د)بانک، شرکت وصولارتباط منسجم بین اشخاص درگیر در فرآین مدیون ایفا کنند. اما با این وجود خأل

رف سازی هت برطجقانونی و غیره( سبب ایجاد موانع در مسیر این صنعت گشته است. در این پژهش سعی بر ارائه راهکاری 

 هر چه بیشتر این موانع شده است.

الذکر باشد. جهت حل مسأله فوقتواند رهیافت مناسبی پذیری، امنیت و تغییرناپذیری میفناوری زنجیره بلوک با قابلیت توزیع
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و طرفین درگیر ره بلوک جایگزین شده بدین صورت که پایگاه داده مرسوم با یک دفتر کل توزیع شده مبتنی بر فناوری زنجی

در فرآیند وصول مطالبات با مجوزهای دسترسی از پیش تعیین شده به یک پیکربندی سیستمی مشترک متصل خواهند شد و 

عات و به روزرسانی روی این شبکه انجام پذیر خواهد بود. این اتفاق منجر به کاهش هزینه تبادل اطالعات تمامی تبادل اطال

ها، از طرفی ایجاد شفافیت در اندرکنش فی ما بین طرفیت مطابق مفاد قراردادو از ها، کاهش زمان به روزرسانی پروندهپرونده

 های احتمالی ناشی از نقض مقررات، خواهد شد.مقابل آسیبها در طرفی حفظ کرامت مشتریان و محافظت از آن

-یر میست و پا گهای خاص خود را خواهد داشت. به عنوان مثال برخی مقررات دای چالشسازی چنین شبکهمطمئناً پیاده

ر، طرفی دیگز . اه شوندهای وصول مطالبات، مراجع قانونی و غیرها، شرکتی ارتباطی بین بانکتواند مانع ایجاد چنین شبکه

ب د، بلکه سباهد بوبه دلیل ضعف در مفاد برخی قراردادها، شفافیت ایجاد شده به واسطه زنجیره بلوک، نه تنها مفید نخو

ه احتماالً نباط کرد کاند استتوی ابعا مسأله میتشدید اختالفات و نهایتاً منجر به فسخ قراداد خواهد شد. با در نظر گرفتن همه

اده های سموزشآا تدوین برسد این امر بری از این فناوری، اعتمادسازی خواهد بود و به نظر میموجود جهت بهره تنها راهکار

این  ی متنوع درای آموزشهها و کارگاهربط با برگزاری گردهماییو متنوع درباره فناوری زنجیره بلوک و آشناسازی مدیران ذی

  خصوص، ممکن هواهد شد.  
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