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تسهیالتجذب سپرده و اعطای بانکی               های یک نظام محور اصلی فعالیت

وجود ممنابعحفظدرهابانکتوانایىبیانگرمطالباتنوعاینكمترحجم

 مطالبات معوقاین چرخه حیاتی              رشد فزایندهتهدید عواملی ترین از مهمیکی

استبانکىمنابعتهدیدبیانگرغیرجاریتسهیالتنوعاینحجمبودنباال.
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 معوقمطالبات پیگیری سختی:

بدهکاران بزرگ و سایر بدهکاران بانکی برای كاهش رقم بدهیسال ها گذشت

 ل به مجموع دارایی ها و اموال و وثایق مشتریان كه به دلیل عدم پرداخت اصل و فرع وام ها توسط مشتریان، تبدیاز
ال و هر سعمال درصد اندكی قابل فروش به قیمت مناسب است دارایی بانک ها شده و روی دست بانک ها مانده است، 

.ندارندبر تعداد این وثایق افزوده می شود در حالی كه ظرفیت نقد شوندگی كافی 

 بانکی مدیران اعتقاد:
ای تولید خود مالکان از این اموال برمذاكره با صاحبان این اموال باید پرونده مطالبات معوق به سمتی هدایت شود كه در 

.استفاده كنند تا شاید بتوانند بدهی خود به بانک ها را نیز پرداخت كنندو اشتغال و درآمدزایی 



به نام وصول مطالبات یا احیا منابع مالی مسأله                صنعتی این رهیافت حل
های بارز جوامع مدرن و پیشرفته یکی از نشانهگراییتخصص

 است"مذاکره"ترین ابزارها در صنعت وصول مطالبات مهمیکی از.

 به صنعت وصول مطالبات، فناوری اطالعات با ورود . گیردمیمذاكره بر پایه اطالعات شکل
تحولی عظیم در این صنعت به وجود آمده و دستخوش 

. تغییرات بسزایی شده است

یک پایگاه داده و سیستم ثبت گزارش و نمایش اطالعات طراحی 
بر مبنای آن پایگاه باعث انسجام اطالعات شده و این امر سبب 
باال بردن اثربخشی مذاکرات و به تبع آن کاهش زمان فرآیند 

مطالباتهای وصول جویی در هزینهوصول و در نتیجه صرفه



 مطالبات ورود فناوری اطالعات به صنعت وصول:

مطالبات، با استفاده از پایگاه داده وصول افزارهای نرمبا ورود فناوری اطالعات به صنعت وصول مطالبات، این صنعت دچار دگرگونی شد و 
. ای بهبود بخشندهای پیگیری را به طور سازماندهی شدهتوانستند فرآیند

عملکرد این نرم افزارها

ابزارهای مورد نیاز نماید كه توسط آن افزارها پیکربندی سیستمی فراهم میاین نرم
جهت پیگیری اعم از تشکیل پرونده، ثبت گزارش، ارسال پیامک و تلفن گویا، اخطار 
كتبی، ارجاع به وكیل و غیره به صورت سیستماتیک در اختیار كارشناس قرار می 

. گیرد



ورمنظبهشركتاستفادهجهتمطالباتوصولجامعسیستم
طراحیوتولیدمعوقمطالباتوصولوپیگیری،ساماندهی
.استشده

 مطالبات سیستم جامع وصول:

پروندهتعریف

وكیلتعریف

تخصیص پرونده به وكیل

اقدامات

گزارشات

این سامانه 
كه در قالب 
یک بانک 
جامع 
اطالعاتی 
طراحی شده 

:شاملاست 



 مطالبات سیستم جامع وصول:

و وكالتوسطگرفتهصورتاقداماتبرنظارتوپیگیریامکان:مطالباتوصولجامعسیستماز جمله قابلیت های
؛حقوقیكارشناسان

متنوع؛ مدیریتیگزارشهایاخذ
؛مدیونینشدهشناساییاموالاطالعاتثبت
؛مالیافزارنرمبهاتصالامکان
اعتبارسنجی؛افزارنرمبهاتصالامکان
 ؛امالکواموالمدیریتافزارنرمبهاتصالامکان
قضائیه؛ قوهپروندهمدیریتسیستمبهاتصالامکان
و امالکاسنادثبتسازمانامالکجامع ثبتسامانهبهاتصالامکان

؛كشور
؛مشتریانو تلفن گویا به ارسال پیامک امکان



 های داده مرسوم های در سیستم جامع وصول مطالبات و پایگاهنارساییوجود:

، فقدان (ها، مؤسسات مالی و غیرهبانک)ها از سوی كارفرماتوان نقص اطالعات ارسالی پروندهها میی آنجملهاز 
. ارتباط مؤثر فی ما بین شركت و كارفرما و غیره را نام برد

می تواند با قابلیت توزیع پذیری و امنیت زنجیره بلوک فناوری 
باالی خودش نه تنها سبب دگرگونی صنعت وصول مطالبات شود، 

کند که در آن اعتماد متقابل بین شرکت،بلکه بستری را فراهم می
. شودکارفرما و مشتریان ایجاد می



:منظورزنجیره بلوک قادر است یک معماری منحصر به فرد به فناوری 

سیستم جامع وصول مطالبات مبتنی بر زنجیره بلوک:

باشد و قابلیت ایجاد میحسابرسیكارآمد، مقرون به صرفه، امن و قابل معماری، این 
.تحولی در صنعت وصول مطالبات را خواهد داشت

سازیذخیره

اطالعات فی ما بین اجزاء درگیر روزرسانیبه



 سیستم جامع وصول مطالبات مبتنی بر زنجیره بلوک:

با مانند دفتر كل زنجیره بلوک،( همتا به همتا)یک فناوری ساختار داده غیر متمركز
عات دقیق استفاده از رمزنگاری می تواند با حفظ امنیت، انتشار، توزیع و به روزرسانی اطال

.را در فرآیند وصول مطالبات امکان پذیر سازدپرونده ها مربوط به هر یک از 

، تغییر و حذف یک داده و یا خواندن وضعیت دفتر كل ایجاد

 بلوکاساس عملکرد زنجیره:

توافق جمعی ( اگوریتم)ساز و كار

نقش و حقوق دسترسی كاربران

برد برای طرفین-بازی برد



یافته ها و نتایج:
:استگرفتهقراربررسیموردتجسمیانمونه3پژوهشایندر

یشناسایشاملعملیاتینمونهروش.1
پروندهبهوابستهجدیدرخدادیک

رخداداینآیااینکهتعیینبدهکار،
یااستوضعیتتغییریکجدید
هبفایلیکساختنبدهی،تغییرات
تغییرجدید،رخدادحاویروزرسانی
ذخیرهوبدهیتغیراتیاووضعیت
هزنجیریکدرشدهروزبهفایلسازی
.باشدمیبلوک،

دیتعدایایکدربرگیرندهكهدستگاهی.2
یکشناساییمنظوربهكهاستپردازنده
یینتعبدهکار،پروندهبهوابستهجدیدرخداد
یکازمتشکلجدیدرخداداینآیاكهاین
یکختسابدهی،تغییریااستوضعیتتغییر
غییرتوضعیت،تغییرحاویرسانیروزبهفایل
درفایلاینذخیرهوجدیدرخدادوبدهی
استشدهپیکربندیبلوکزنجیرهیک

ریكامپیوتخواندنقابلیحافظهمحیطیک.3
تاسهاییدستورالعملازمتشکلكهغیرموقت

یشناسایبهوادارراپردازندهاجرا،محضبهكه
بدهکار،پروندهبهوابستهجدیدرخدادیک
یرتغییکجدیدرخداداینآیااینکهتعیین
کیساختنبدهی،تغییراتیااستوضعیت
تغییرجدید،رخدادحاویروزرسانیبهفایل

یلفاسازیذخیرهوبدهیتغیراتیاووضعیت
.نمایدمیبلوک،زنجیرهیکدرشدهروزبه



 نمودار منطقی ایجاد یک فایل اعتباری از پرونده مشتری در
زنجیره بلوک

نام 
مدیون

مقدار 
بدهی

نوع 
تسهیالت

شماره 
تسهیالت

نرخ بهره

فایل 
اعتباری 
مدیون

زنجیره بلوک

دادگاه اعتبار 
دهنده

مدیون شركت وصول
مطالبات

مرجع 
قانونی

خریدار 
دین



شخص سیستمی زنجیره بلوکپیکربندی
1شماره 

شخص 
2شماره 

شخص 
3شماره 

شخص 
nشماره 

گره های شبکه زنجیره بلوک

اپلیکیشن

API

قرارداد هوشمند،كد)كد برنامه یا اپلیکیشن
(زنجیر

فایل اعتباری 
(فراداده)مشتری

پلت فرم زنجیره بلوک
سرویس صحت سنجی 

(رمزنگاری)

، محیط اجراییدفتركل)بلوکالیه زنجیره 
(مجازی

(ینماش)زیرساختار فیزیکی



 اندرکنش های نمودار هشداردهنده سیستمی در خصوص
بین کاربران نهایی

یره پلتفرم زنج
بلوک

فایلللللللل 
فراداده

اشلللخا  
ثالث

رخداد گزارش شده

روزرسلللانی بللله
فایل فراداده

تغییرات الگ
درخواست وضعیت مشتری

ایل بازیابی ف
مشتری

شناسلللللللایی 
تللراكنش هللای 
همه كاربران

آمللاده سللازی 
خالصه پرونده

مشتری

ارسال اطالعات ایجاد پیام
پرونده مشتری



 مدیریت بدهی 1فلوچارت شماره
مدیون در زنجیره بلوک

ته شناسایی رخداد جدید وابس
به پرونده مشتری

ک تعیین اینکه عمل جدید ی
ربوط تغییر وضعیت یا تغییر م
به بدهی است

با روزرسانیایجاد یک فایل به
ربوط تغییر وضعیت یا تغییر م
به بدهی

سازی فایل در یک ذخیره
زنجیره بلوک



 مدیریت بدهی 2فلوچارت شماره
مدیون در زنجیره بلوک

هایزیر نظر گرفتن تراكنش
اراخیر وابسته به پرونده بدهک

یر های اختعیین اینکه تراكنش
كنش به مقدار آستانه فعالیت ترا

ده رسیده است یا از آن تجاوز كر
.است

روزرسانی اطالعاتایجاد یک به
پرونده در پرونده بدهکار، حاوی

های اخیرتراكنش

سازی فایل حاوی ذخیره
ری روزرسانی پرونده مشتبه

در یک زنجیره بلوک



حافظه و پردازنده در شبکه نمونه

حافظه

افزارماژول نرم

پردازنده



وکبلزنجیرهبرمبتنیشدهتوزیعكلدفتریکبامرسومدادهپایگاه
مجوزهایبامطالباتوصولفرآینددردرگیرطرفینوشدهجایگزین
متصلرکمشتسیستمیپیکربندییکبهشدهتعیینپیشازدسترسی
ذیرپانجامشبکهاینرویروزرسانیبهواطالعاتتبادلتمامیوشدخواهند
.بودخواهد

جمع بندی:

:بلوکزنجیرهفناوریهایقابلیت

پذیریتوزیع

امنیت

تغییرناپذیری

روزرسانیبهزمانكاهشها،پروندهاطالعاتتبادلهزینهكاهش
حفظ،قراردادطرفینبینمافیروابطدرشفافیتایجادها،پرونده
احتمالیهایآسیبمقابلدرهاآنازمحافظتومشتریانكرامت
مقرراتنقضازناشی



پیشنهادات:

ت و بررسی پیاده سازی یک پایگاه داده در بستر زنجیره بلوک به صورت آزمایشی در یک شركت وصول مطالبا
بازخورد اشخا  درگیر در سیستم

 جامع ثبتسامانهقضائیه و قوهپروندهمدیریتسیستمبررسی ساز و كار حقوقی و اجرایی شبکه مشترک با
كشورو امالکاسنادثبتسازمانامالک

بررسی تأثیر تلفیق آموزش ماشین و زنجیره بلوک در ارزش دیون خرید و فروش شده




