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ــرده  ــاوت از گذشــته ك ــرار داده و بســیار متف ــر ق ــًا تحــت تاثی ــی بشــر را عمیق ــك، زندگ تحــوالت تكنولوژی
اســت. اســتفاده از فنــاوری هــای جدیــد نیــاز حتمــی و ضــروری زندگــی بشــر بــوده و مرزهــای جغرافیایــی 
نمــی تواننــد ســد راه حركــت تكنولــوژی شــوند، ولــی درعیــن حــال نمــی تــوان ایــن مســئله را هــم نادیــده 
ــوژی، مشــكالت و مســائل جدیــدی را نیــز بــه همــراه مــی آورد؛ مســیر ارتــكاب جــرم و  گرفــت كــه تكنول

ســوء اســتفاده را تســهیل مــی كنــد و امنیــت و حریــم خصوصــی را بــه چالــش مــی کشــد.
بــرای گــذر از ایــن مشــکالت، بایــد مســیر و بســتر مناســبی بــرای ورود تكنولــوژی ایجــاد شــود. از یــك ســو، 
اســتفاده از ابزارهــا و یافتــه هــای جدیــد، نیــاز بــه فرهنــگ ســازی و آمــوزش اســتفاده صحیــح از آن دارد 
و از دیگــر ســو، حقــوق بایــد بــرای مواجهــه بــا ایــن مولــود تــازه، تجهیــز شــود، تــا توانایــی حــل مشــكالت 

را بیابــد . 
قراردادهــای هوشــمند هنــوز در جامعــه رواج نیافتــه و چنــدان مــورد اســتفاده نیســتند ولــی بــی شــک نیــاز 
ــی  ــه رواج و توســعه یافــت، پیچیدگــی هــا و ابهامات ــه قراردادهــای هوشــمند در جامع ــی ك ــد. وقت فرداین
را نیــز بــا خــود خواهنــد آورد و آن زمــان بــرای چــاره اندیشــی دیــر اســت، اکنــون زمــان مناســبی بــرای 

شــناخت ایــن قراردادهــا و دریافتــن آثــار و پیامدهــای آنهاســت . 
ــی خالصــه و ســاده،  ــور خیل ــه حاضــر بط ــژه نام ــی داد و خــرد در وی ــن اســاس، موسســه حقوق ــر همی ب
قراردادهــای هوشــمند و ویژگــی هــای حقوقــی آنهــا را مــورد بررســی قــرارداده و نحــوه اســتفاده از آنهــا را 

تبییــن کــرده اســت.

مقدمـه
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فصـل اول 
مفهـوم بـالک چین1 و قـرارداد هـوشـمند2

سالهاســت کــه انســانها بــرای ثبــت و ضبــط داده هــای خــود از دفاتــر اســتفاده مــی کننــد 
کــه بــا پیشــرفت فنــاوری و ورود کامپیوترهــا، دفاتــر کل دیجیتالــی3  بــه کمــک آمــده، دقــت 
و ســرعت ثبــت را بــاال بــرده و در محاســبات و جمــع بنــدی داده هــا کمــک شــایانی نمــوده 
ــه  ــت و ب ــی4  نیس ــر کل دیجیتال ــوژی دفت ــز تکنول ــزی ج ــی چی ــره بلوک ــاوری زنجی ــد. فن ان
همیــن دلیــل مــی تــوان گفــت ایــن فنــاوری بــه طــور منطقــی پیشــرفته تــر از آنچــه بشــر 

ســالها انجــام مــی داده اســت مــی باشــد.

بــالک چیــن یــک سیســتم غیــر متمرکــز موجــود بیــن تمــام طــرف هــای دخیــل مــی باشــد، در ایــن سیســتم 
هیــچ گونــه واســطه ای موجــود نیســت و بدیــن ترتیــب از هــر گونــه مناقشــه جلوگیــری و در زمــان صرفــه 
جویــی مــی شــود. بــالک چیــن هــا مشــکالت خــود را دارنــد، امــا آنهــا بــه طــور غیــر قابــل انــکاری، ســریع 
تــر، ارزان تــر و امــن تــر از سیســتم هــای ســنتی هســتند. بــه همیــن دلیــل بانــک هــا و دولــت هــا خــواه 

ناخــواه، ناگزیــر بــه تطبیــق خــود بــا ایــن تکنولــوژی مــی شــوند.
در ســال ۱۹۹۴، نیــک ســابو، پژوهشــگر حقوقــی و رمزگشــا، متوجــه شــد کــه ایــن سیســتم غیــر متمرکــز مــی 
توانــد بــرای قراردادهــای هوشــمند مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــه عقیــده وی، اهــداف کلــی طراحی قــرارداد 
هوشــمند، بــرآورده ســاختن شــروط مشــترک قــراردادی )ماننــد شــرایط پرداخــت، حــق حبــس، محرمانگــی و 
حتــی الــزام بــه انجــام تعهــد(، بــه حداقــل رســاندن اســتثنائات مخــرب و تصادفــی و به حداقــل رســاندن نیاز 
بــه واســطه هــای مــورد اعتمــاد اســت. اهــداف مرتبــط اقتصــادی چنیــن طراحــی عبارتنــد از: کاهــش ضــرر 
و زیــان ناشــی از تقلــب، کاهــش هزینــه داوری و هزینــه هــای اجــرا، و ســایر هزینــه هــای معاملــه اســت. 
بعضــی از فنــاوری هایــی کــه امــروزه وجــود دارنــد مــی تواننــد بــه عنــوان قراردادهــای هوشــمند خــام مــورد 

6.EDI  ،5 و کارت هــای اعتبــاری POS توجــه قــرار گیرنــد ماننــد پایانــه هــای
در ایــن فرمــت، قراردادهــا مــی تواننــد بــه یــک کــد کامپیوتــری تبدیــل شــوند، ذخیــره و در سیســتم تکــرار 
شــوند و توســط شــبکه کامپیوتــری کــه بــالک چیــن را اداره مــی کنــد، نظــارت شــوند. ایــن امــر همچنیــن 
منجــر بــه بازخــوردی از قبیــل انتقــال پــول و دریافــت محصــول یــا خدمات مــی شــود. قراردادهای هوشــمند 
بــه شــما کمــک مــی کنــد پــول، امــوال، ســهام، یــا هــر چیــز بــا ارزش دیگــری را بــا یــک روش شــفاف و 

بــدون تضــاد و بــدون اســتفاده از خدمــات واســطه، مبادلــه کنیــد.
ــروش  ــک دســتگاه ف ــا ی ــوژی ب ــن تکنول ــف قراردادهــای هوشــمند، مقایســه ای ــرای توصی ــن روش ب بهتری
خــودکار اســت. شــما بــه یــک دفتــر اســناد رســمی مراجعــه مــی کنیــد، بــه آنهــا پرداخــت کــرده و صبــر 
مــی کنیــد تــا اســناد مــورد نظــر را دریافــت نماییــد. بــا قراردادهــای هوشــمند، شــما بــه ســادگی، یــک ارز 
دیجیتــال7 را بــه دســتگاه فــروش خــودکار وارد مــی کنیــد و بدیــن ترتیــب ســپرده هــا، گواهینامــه رانندگــی یا 
هــر چیــزی کــه مــورد نظرتــان اســت، در اختیــار شــما قــرار مــی گیــرد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه، 
قراردادهــای هوشــمند نــه تنهــا قوانیــن و ضمانــت هــای اجــرای قــرارداد را هماننــد یــک قــرارداد ســنتی 

تعریــف مــی کننــد، بلکــه بــه طــور خــودکار ایــن تعهــدات را نیــز اجــرا مــی نماینــد.
در یــک قــرارداد هوشــمند، یــک دارایــی یــا ارز بــه یــک برنامــه منتقــل مــی شــود و برنامــه ایــن کــد را اجــرا 
مــی کنــد و در بعضــی مــوارد ایــن برنامــه یــک وضعیــت را  بــه صــورت خــودکار تاییــد و بــه طــور خــودکار 

1 . Blockchain
2 . Smart Contract
3 . Digital Ledgers
4 . Digital Ledger Technology (DLT)
5 . Point of Sale
6 . Electronic Data Interchange
7 . Cryptocurrency or Virtual Currency
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تعییــن مــی نمایــد کــه دارایــی بایــد بــه همــان فــرد یــا بــه فــرد دیگــر منتقــل شــود یــا ایــن کــه آیــا بایــد 
فــورًا بــه شــخصی کــه آن را فرســتاده اســت مســترد گــردد و یــا ترکیبــی از اینهــا بــه کار گرفتــه شــود. در 
عیــن حــال، دفتــر مرکــزی غیــر متمرکــز8 نیــز ایــن ســند را ذخیــره، تکــرار و تثبیــت مــی کنــد و بــه آن امنیــت 

قطعــی مــی بخشــد.
ــرارداد را مــورد مذاکــره  ــد شــرایط ق اساســًا، از طریــق محاســبات دقیــق، قراردادهــای هوشــمند مــی توانن
قــرار دهنــد، بــه صــورت خــودکار انجــام و اجــرای شــرایط توافــق شــده را بــدون اســتفاده از یــک مرجــع 
مرکــزی تاییــد نماینــد. قراردادهــای هوشــمند واســطه هایــی ماننــد دفاتــر اســناد رســمی، نماینــده هــا و 

وکال را حــذف مــی کننــد.9

یک مثال:

فــرض کنیــد شــما یــک واحــد مســکونی اجــاره مــی کنیــد. مــی توانیــد ایــن کار را بــا پرداخــت ارز دیجیتــال 
از طریــق بــالک چیــن انجــام دهیــد. بدیــن ترتیــب یــک رســید دریافــت مــی کنیــد کــه در قــرارداد مجــازی 
بیــن طرفیــن نگهــداری مــی شــود؛ کلیــد ورودی دیجیتــال را در یــک روز مشــخص دریافــت مــی کنیــد. اگــر 

8 .Decentralized General Ledger
 9 . در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه نقــش وکال بــا وجــود قراردادهــای هوشــمند، تنهــا بــه عنــوان واســطه حــذف خواهــد شــد و همــان گونــه 
کــه در ایــن ویــژه نامــه بــه آن پرداختــه مــی شــود، وکال بــا ظهــور و پررنــگ شــدن قراردادهــای هوشــمند، نقــش اساســی در تنظیــم شــرایط و 

بندهــای چنیــن قراردادهایــی خواهنــد داشــت.

کلیــد در زمــان مقــرر نرســد، بــالک چیــن پــول شــما را مســترد مــی کنــد. اگــر کلیــد قبــل از تاریــخ اجــاره 
ارســال شــود، ایــن تابــع، پرداخــت اجــاره بهــاء و تحویــل کلیــد  را تــا زمانــی کــه تاریــخ اجــاره فــرا برســد 
معلــق مــی نمایــد. ایــن سیســتم بــر فرضیــه »اگر-پــس« »if-then« اســتوار اســت و صدهــا نفــر شــاهد آن 
هســتند، بنابرایــن شــما مــی توانیــد یــک تحویــل بــدون خطــا را انتظــار داشــته باشــید. اگــر کلیــد تحویــل 
داده شــود، اطمینــان حاصــل مــی شــود کــه اجــاره بهــاء پرداخــت شــده اســت. اگــر مقــدار توافــق شــده ارز 

دیجیتــال ارســال شــود، کلیــد قطعــًا دریافــت خواهــد شــد.
ســند بــه طــور خــودکار پــس از زمــان مقــرر لغــو مــی شــود و هیــچ کــدام از طرفیــن نمــی تواننــد بــدون 
ــه طــور  ــره ب ــن زنجی ــدگان در ای ــه تمــام شــرکت کنن ــرا ب ــد، زی ــد را دســتکاری کنن اطــالع طــرف دیگــر، ک
همزمــان هشــدار داده مــی شــود. شــما مــی توانیــد از طریــق قراردادهــای هوشــمند پــول بیشــتری بدســت 
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اجزاء قراردادهای هـوشـمند:

اساسًا، هر قرارداد هوشمند از سه جزء تشکیل شده است. 
۱. اولیــن جــزء، امضــاء کننــدگان ایــن نــوع قــرارداد هســتند. طرفینــی کــه از قــرارداد هوشــمند اســتفاده 

مــی کننــد بــا اســتفاده از امضاهــای دیجیتــال موافقــت یــا عــدم توافــق خــود را اعــالم مــی دارنــد.
۲. جــزء دوم، موضــوع قــرارداد اســت. ایــن تنهــا چیــزی  مــی توانــد باشــد کــه در محیــط قــرارداد هوشــمند 
وجــود دارد. متعاقبــًا، قراردادهــای هوشــمند بایــد بــدون محدودیــت و بــه طــور مســتقیم بــه ایــن جــزء 

دسترســی داشــته باشــند. 
ــه  ــژه باشــد. ایــن شــرایط بایــد ب ۳. در نهایــت، هــر قــرارداد هوشــمند بایــد شــامل شــرایط خــاص و وی
طــور کامــاًل محاســباتی و بــا اســتفاده از یــک زبــان برنامــه نویســی مناســب بــرای محیــط قــرارداد هوشــمند 
توصیــف شــود. ایــن امــر شــامل الزامــات مــورد انتظــار از همــه افــراد دخیــل و همچنیــن تمــام قوانیــن، 

پــاداش هــا و ضمانــت اجراهــای مرتبــط بــا شــرایط ذکــر شــده مــی باشــد. 

ــک  ــه ی ــد ب ــد، بای ــه کســی اجــاره دهی ــان خــود را ب ــد آپارتم ــی خواهی ــر م ــول، اگ ــه طــور  معم آورید.ب
واســطه یــا یــک روزنامــه بــرای درج آگهــی مبلغــی را بپردازیــد و همچنیــن بایــد بــه فــردی )بنــگاه معامــالت 
ملکــی( کــه تاییــد کنــد شــخصی کــه آپارتمــان را اجــاره کــرده، اجــاره بهــاء را پرداخــت نمــوده، پــول دهیــد. 
ایــن سیســتم هزینــه هــا را کاهــش مــی دهــد. شــما مــی توانیــد قراردادهــای هوشــمند را بــرای انــواع 
موقعیــت هــا از جملــه حــق بیمــه، حقــوق مالکیــت، اجــرای قوانیــن اعتبــاری، خدمــات مالــی، فرآیندهــای 

قانونــی و حتــی نقــض قراردادهــا اســتفاده کنیــد.
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فصــل دوم 

مالحظات حقـوقی قراردادهای هوشــمند

10 .Smart Legal Contract
11 .Automated Transactions

معمــواًل آنچــه امــروزه بــه عنــوان قــرارداد هوشــمند موضــوع بحــث هــای متعــدد از جنبــه هــای 
ــت.  ــی اس ــاوت های ــی دارای تف ــر حقوق ــوم آن از منظ ــا مفه ــرد، ب ــی گی ــرار م ــف ق مختل
همــان گونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد، تعریــف متداولــی کــه از ایــن قــرارداد وجــود دارد بــه 
ایــن صــورت اســت کــه قــرارداد هوشــمند، یــک کــد کامپیوتــری اســت کــه بــا بــه وقــوع 
پیوســتن یــک شــرط یــا مجموعــه ای از شــرایط مشــخص، بــه صــورت خــودکار و بــر اســاس 
عملکردهایــی کــه از قبــل بــرای آن تعییــن و برنامــه ریــزی شــده اســت، اجــرا مــی شــود. 
یعنــی در یــک محیــط دیجیتــال، نوشــته شــده اســت: اگــر اتفــاق »الــف« بیفتــد، عمــل »ب« 

اجــرا و انجــام شــود.

امــا آنچــه در ایــن بخــش مدنظــر اســت، مفهومــی 
ــت.  ــی10 اس ــمند قانون ــرارداد هوش ــوان ق ــت عن تح
ــه  ــوان اینگون ــی ت ــی را م ــمند قانون ــرارداد هوش ق
تعریــف کــرد کــه همــان قــرارداد هوشــمند یــا کــد 
کامپیوتــری بــا ویژگــی هــای باالســت، بــا این شــرط 
ــی  کــه ضمانــت اجــرای قانونــی داشــته باشــد. یعن
همــان کــد کامپیوتــری کــه »اگــر الــف اتفــاق بیفتــد، 
ــررات  ــی و مق ــق قواعــد حقوق ب اجــرا شــود« مطاب
قانونــی برنامــه ریــزی و منعقــد شــده، و نیــز اجــرای 
موضــوع و عمــل بــه شــروط آن در چارچــوب قوانیــن 
صــورت پذیــرد، بــا ایــن هــدف کــه از حمایــت قانون 

و نظــام حقوقــی برخــوردار باشــد.
دلیــل ارائــه تعاریــف بــاال و بیــان تفــاوت بیــن ایــن 
دو مفهــوم ایــن اســت کــه روشــن شــود چــرا بایــد 
مالحظــات حقوقــی و قانونــی مرتبــط بــا قراردادهای 
هوشــمند را بشناســیم و مــورد بررســی قــرار دهیــم. 
هــر کــد کامپیوتــری یــا همــان قــرارداد هوشــمندی 
کــه در روابــط بیــن دو یــا چنــد نفــر اثرگــذار باشــد، 
ــه چارچــوب  ــاز ب ــارش، نی ــق آث ــن تحق ــرای تضمی ب
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــی دارد. ب ــازوکار حقوق ــی و س قانون
چنانچــه قــرارداد هوشــمند بخواهــد بــه هــر شــکلی 
ــراد جامعــه  ــن اف ــط بی ــه رواب و در هــر موضوعــی ب
معنــا ببخشــد و نمــادی از حاکمیــت اراده آنها باشــد، 
ــه  ــاج دارد. ب ــون احتی ــام قان ــه ن ــه پشــتوانه ای ب ب
ــم  ــدور بدانی ــی المق ــت حت ــل، الزم اس ــن دلی همی
ــد،  ــد قواع ــا از دی ــل از قرارداده ــن نس ــت ای وضعی

قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر شــکل و ماهیــت 
ــه چــه صــورت اســت. قراردادهــا ب

ــه  ــرا ک ــت، چ ــل نیس ــوز کام ــر هن ــن تصوی ــا ای ام
پیــش از تطابــق قــرارداد هوشــمند بــا ویژگــی 
ــرارداد  ــن ق ــن ای ــد بی ــی، بای ــی و قانون هــای حقوق
قائــل شــویم. در  و مفاهیــم مشــابه آن تمییــز 
برخــی منابــع، هنــوز قــرارداد هوشــمند بــا تراکنــش 
ــئله  ــن مس ــود و ای ــی ش ــتبه م ــودکار مش ــای خ ه
ــه حقوقــی  ــد آســـیب هایــی، هــم از جنب مــی توان
ــذا  ــد. ل ــوع وارد کن ــه موض ــی ب ــر فن ــم از نظ و ه
پیــش از پرداختــن بــه مالحظــات حقوقــی و قانونــی 
قراردادهــای هوشــمند، تفــاوت آن بــا تراکنــش هــای 

ــود. ــی ش ــرح داده م ــودکار ش خ
تراکنــش خــودکار،11  تراکنشــی اســت کــه یــک بخش 
ــا ســوابق  ــا کل آن توســط ابزارهــای الکترونیــک ی ی
الکترونیــک، هدایــت و یــا اجــرا شــود. در تراکنــش 
خــودکار، بــرای تشــکیل قــرارداد، اعمــال یــا ســوابق 
هــر یــک یــا هــر دوی طرفیــن تراکنــش بــه صــورت 
ــی شــود و  ــری بررســی نم ــرد دیگ ــادی توســط ف ع
ایــن اعمــال و ســوابق تحــت یــک قــرارداد از پیــش 
تعییــن شــده بــرای تحقــق و انجــام تعهــدات مــورد 
نیــاز بــه منظــور انجــام تراکنــش اجــرا مــی شــوند. 
بــا وجــود تشــابه ایــن تراکنــش هــا بــا قراردادهــای 
ــه  ــد ک ــی دارن ــاوت های ــاد تف ــن دو نه هوشــمند، ای

بــه شــرح ذیــل اســت:
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الــف( در تراکنــش هــای خــودکار، طــرف ســومی وجــود دارد کــه در مواقــع لــزوم مداخلــه مــی کنــد. مثــاًل 
بانکــی کــه بــه حســاب طــرف پــول واریــز مــی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه قــرارداد هوشــمند در بســتر 

غیرمتمرکــز بــالک چیــن اجــرا مــی شــود و »یــک« طــرف ســوم بــرای مداخلــه وجــود نــدارد.

ب( در تراکنــش خــودکار، برنامــه کامپیوتــری روی ســرور یــک طــرف ســوم جهــت تضمیــن نظــارت و کنتــرل 
اجــرا مــی شــود. بــرای مثــال، یــک دســتگاه خودپــرداز نوشــیدنی )Vending Machine( یــا ATM، کدهــای 
ــروز  ــم ب ــد. در ایــن مســئله، هــم بی ــی مرجــع خــود اجــرا مــی کن ــا نهــاد مال خــود را روی ســرور بانــک ی
حمــالت امنیتــی وجــود دارد و هــم احتمــال تقلــب و یــا از دســت رفتــن اطالعــات و ســوابق. ایــن در حالــی 
اســت کــه تمــام ســوابق قــرارداد هوشــمند در زنجیــره بلوکــی ثبــت شــده و بــه راحتــی قابــل اســتناد اســت.

ــرای اجــرای  ــه ب ــد و فقــط شــروطی ک ــری ندارن ــای تراکنــش هــای خــودکار انعطــاف پذی ج( کدهــای مبن
ــذا حــق دخــل و تصرفــی  ــد فل ــد اســتفاده کنن خــودکار توســط برنامــه نویــس تعییــن شــده را مــی توانن
توســط طرفیــن تراکنــش وجــود نــدارد. ایــن برعکــس قراردادهــای هوشــمند اســت کــه در آن، طرفیــن مــی 

تواننــد مفــاد مــورد توافــق خــود را در قالــب کــد کامپیوتــری تعبیــه کننــد.

د( بــه دلیــل اینکــه کدهــای تراکنــش خــودکار فقــط توســط طــرف ســوم نگهــداری مــی شــوند و صحــت 
آن توســط خــود او تاییــد یــا رد مــی شــود، در مواقــع لــزوم و مثــاًل بــه هنــگام بــروز اختــالف و نیــاز بــه 
ــه دلیــل  اســتعالم، ممکــن اســت در ایــن کدهــا دخــل و تصرفــی صــورت پذیــرد. در قــرارداد هوشــمند، ب
ســازوکار ثبــت اطالعــات در بلــوک هــای زنجیــره و فراوانــی تعــداد نســخه هــای موجــود، کدهــای یکســان 
بــه تعــداد زیــاد در بلــوک هــا و ابزارهــای مختلــف ذخیــره شــده و در مواقــع لــزوم، نســخه اصیــل آن قابــل 

اســتناد اســت.



ند
شم

هو
ی 

ها
اد

رد
قرا

10

1 - 1 . قــرارداد، نمــاد محتــوای مــورد توافــق طرفیــن اســت. بــه همیــن علــت، پیــاده ســازی صحیــح و دقیــق 
مفــاد مــورد توافــق طرفیــن در کــد کامپیوتــری و قــرارداد هوشــمند دارای اهمیــت فراوانــی اســت. ثبــت 
قــرارداد هوشــمند در زنجیــره بلوکــی باعــث ایجــاد قطعیــت و امنیــت شــده کــه ویژگــی بســیار ارزشــمندی 
اســت، امــا عــدم تطبیــق کامــل و درســت مفــاد قــرارداد در قالــب کــد کامپیوتــری و قرارگرفتــن آن در زنجیره 
بلوکــی، بــه دلیــل عــدم امــکان تغییــر یــا اصــالح بعــدی مــی توانــد پیامدهــای ناخوشــایندی داشــته باشــد. 
لــذا قــرارداد هوشــمند بایــد بــه نحــوی تهیــه و تنظیــم شــود کــه یــا خالــی از خطــا باشــد، یــا تحمــل پذیــر 
در برابــر خطــا و یــا قابــل تصحیــح باشــد. بــه همیــن علــت اســت کــه متخصصیــن امــر توصیــه مــی کننــد 
ــا  ــه ت ــرار گرفت ــورد شــبیه ســازی ق ــی، م ــرارداد هوشــمند، پیــش از اجــرای اصل ــری حــاوی ق ــد کامپیوت ک

خطاهــای احتمالــی آن کاهــش یابــد و همزمــان، اصــالح پذیــری آن نیــز مــورد ســنجش قــرار گیــرد.

1 . ویـژگی های قــراردادهای هوشــمند

چارچــوب هــا و ســازوکارهای موثــر مــی تــوان ایــن 
چالــش را تبدیــل بــه یــک فرصــت کــرد. شــاید اگــر 
ــورها،  ــت در کش ــروز اینترن ــور و ب ــدای ظه در ابت
نظــام هــای حقوقــی و مراجــع قانونگــذاری در پــی 
ــای  ــه ه ــرای جنب ــد و ب ــی آمدن ــر م ــناخت آن ب ش
مختلــف آن راهــکاری مــی جســتند، امــروزه بــا حجم 
کمتــری از حمــالت ســایبری، ســرقت هــای آنالیــن، و 

آســیب هایــی نظیــر ایــن هــا روبــرو بودیــم.
بــا ایــن توضیــح و بــا ایــن چشــم انــداز کــه تجربــه 
ناخوشــایند گذشــته در رابطــه بــا پدیــده هــای جدید 
ــم، در  ــرار نکنی ــمند تک ــای هوش ــورد قرارداده را در م
ــی را  ــح داده و نکات ــائلی را توضی ــش مس ــن بخ ای
مدنظــر قــرار مــی دهیــم کــه بیشــتر جنبــه حقوقــی و 
قانونــی انعقــاد و اجــرای قــرارداد هوشــمند را هــدف 
ــه  ــن اســت ک ــع، هــدف ای ــرار داده اســت. در واق ق
بدانیــم یــک کــد کامپیوتــری کــه بــا ویژگــی هایــی 
بــه قــرارداد هوشــمند تبدیــل مــی شــود، بایــد چــه 
نکاتــی را رعایــت کنــد و یــا از چــه مســائلی پرهیــز 
ــورد  ــمند م ــرارداد هوش ــک ق ــه ی ــل ب ــا تبدی ــد ت کن

حمایــت قانــون شــود.

بــدون شــک، قراردادهــای هوشــمند مزایای بی شــماری 
دارنــد و بــا توســعه هــر چــه بیشــتر فعالیــت هــای 
مبتنــی بــر بســتر بــالک چیــن، نقــش آنهــا در کســب 
ــی شــود. اصــواًل  ــر م ــگ ت ــف پررن و کارهــای مختل
ــاذ  ــدی، اتخ ــده جدی ــر پدی ــه ه ــه ب ــش اولی واکن
ــر  ــل آن اســت و کمت ســخت تریــن موضــع در مقاب
ــول  ــرح تح ــا ط ــده ی ــک ای ــه ی ــاده ک ــاق افت اتف
برانگیــز، در بــدو امــر بــا اســتقبال روبــرو شــود. امــا 
ــرور  ــه م ــه ب ــت ک ــان داده اس ــری نش ــه بش تجرب
زمــان و بــا آگاهــی بیشــتر نســبت بــه ویژگــی هــا 
ــا در  ــگاه آنه ــد، جای ــای جدی ــده ه ــات پدی و کیفی
ابعــاد مختلــف زندگــی انســان هــا بهتــر و دقیــق تــر 

مشــخص شــده اســت.
ــری  ــول مب ــیر تح ــن س ــز از ای ــمند نی ــرارداد هوش ق
نیســت، خصوصــًا اینکــه بخشــی از نــام آن، یکــی از 
نهادهــای حقوقــی را تداعــی مــی کنــد و حساســیت 
حقوقدانــان، وکال، مقننیــن و ســایر افــراد و نهادهــای 
مرتبــط را نیــز بــر مــی انگیــزد. ممکــن اســت ایــن 
مســئله در ابتــدا بــه عنــوان یــک تهدیــد تلقی شــود، 
امــا عقیــده بــر ایــن اســت کــه بــا سیاســت گــذاری 
ــردن  ــخص ک ــد، مش ــزی کارآم ــه ری ــح، برنام صحی

که یا خالی از خـطا باشد، یا تحـمل پذیر در 
بـرابـر خـطا و یا قابل تصـحیح باشد

قرارداد هوشمند باید به نحوی تهیه و تنظیم شود 
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1 - 2 . از دیگــر مســائلی کــه بایــد در رابطــه بــا نســل فعلــی قراردادهــای هوشــمند مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
غیرمشــخص بــودن وضعیــت مســئولیت پذیــری در قبــال خطــا یــا نقــض قــرارداد اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
از آنجایــی کــه نیــروی انســانی در اجــرای قــرارداد هوشــمند مداخلــه نــدارد، در فــرض بــروز خطــا یــا نقــض 
قــرارداد، تشــخیص آنکــه دقیقــًا مســئول ایــن امــر کیســت و جبــران خســارت را از چــه نهــادی بایــد مطالبــه 
ــه  ــان هــک شــدن DAO 12 ک ــه در ســال ۲۰۱۶ و در جری ــن مســئله ای اســت ک ــرد مشــخص نیســت. ای ک
قریــب بــه ۳.۶ میلیــون اتــر13 از منابــع موجــود بــه ســرقت رفــت پیــش آمــد و بســیار مــورد توجــه قــرار 
گرفــت. فــردی کــه سیســتم را هــک کــرده بــود، بــه صراحــت اعــالم کــرد کــه خطایــی در کدهــا بــه او اجــازه 

چنیــن برداشــتی داده و حرکــت او کامــاًل قانونــی بــوده اســت.
بــا وجــود اینکــه انصــاف حکــم مــی کــرد کــه ایــن فــرد از خطــای درون سیســتم ســوء اســتفاده کــرده و 
بایــد مســئول جبــران خســارت شــناخته شــود، امــا بــه دلیــل اینکــه تمــام اتفاقــات در بســتر بــالک چیــن و 
در قالــب قــرارداد هوشــمند پدیــد آمــده بــود، قضــاوت انســانی اجــازه مداخلــه نداشــت و بــه همیــن علــت، 
تمــام تصمیمــات بعــدی بایــد بــر مبنــای همــان کــدی کــه از ابتــدا طراحــی و اجــرا شــده بــود اتخــاذ مــی شــد. 
در نتیجــه، بطــور کلــی توصیــه مــی شــود تــا زمانــی کــه هــوش مصنوعــی آنقــدر توســعه نیافتــه کــه مهــارت 
و قضــاوت انســانی را شــبیه ســازی کــرده و بــه صــورت مســتقل تصمیــم گیــری نمایــد، قراردادهایــی کــه 
در هــر مرحلــه از زیســت یــا انحــالل خــود بــه نوعــی بــه ایــن عوامــل وابســته هســتند، در قالــب قــرارداد 

هوشــمند ارائــه نشــوند.

12 .Decentralized Autonomous Organization
13 . ِاِتر )Ether( ارز دیجیتال مورد استفاده در پلتفرم اتریوم است.

1 - 3 . مســئله ای کــه در قســمت قبلــی مــورد اشــاره قــرار گرفــت، مــی توانــد آثــار دیگــری نیــز بــه دنبــال 
داشــته باشــد. در واقــع بــه دلیــل توســعه نیافتگــی کامــل هــوش مصنوعــی و عــدم امــکان اتخــاذ تصمیمات 
مبتنــی بــر قــوه ادراک انســانی، ممکــن اســت در اثــر پدیــد آمــدن و اجــرای قراردادهــای هوشــمند، برخــی 
مفاهیــم بنیادیــن حقوقــی دچــار اشــکال شــود. مفاهیمــی ماننــد حســن نیــت، تقصیــر، تــالش معقوالنــه 
و نظایــر آن کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی فنــاوری هــای مرتبــط، ظاهــرًا بــرای مبــدل شــدن بــه کــد 
کامپیوتــری، راه دشــواری در پیــش دارنــد. دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه تشــخیص و تعبیــر ایــن مفاهیــم، 
علــی الخصــوص بــه هنــگام بــروز اختــالف، نیازمنــد دخالــت نیــروی انســانی، تفکــر و تامــل بــا درنظرگرفتــن 
مصــداق اســت وگرنــه ممکــن اســت در نتیجــه اجــرای یــک کــد کامپیوتــری، حتــی در نهایــت انعطــاف پذیــر 
بــودن، نتیجــه حاصــل از اجــرای قــرارداد و یــا ضمانــت اجــرای آن، تامیــن کننــده قطعیــت و انصــاف نباشــد. 
بــه همیــن علــت، اینجــا هــم توصیــه مــی شــود کــه تــا زمــان حصــول اطمینــان از پیشــرفت کافــی و تــوان 
قابــل اتــکای هــوش مصنوعــی، بایــد چارچــوب هایــی را ترســیم کــرد تــا قــرارداد هوشــمند در هــر مرحلــه از 

حیــات یــا انحــالل خــود، کمتریــن اصطــکاک را بــا چنیــن مفاهیــم حقوقــی داشــته باشــد.
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1 - 4. در قراردادهــای مختلــف بــا اهــداف گوناگــون، گاهــی تعمــدًا نیــاز بــه ایجــاد ابهــام در برخــی مفــاد 
قــرارداد وجــود دارد. بــرای مثــال عباراتــی نظیــر »حتــی االمــکان یــا حتــی المقــدور«.14 در واقــع هــدف از 
تعبیــه چنیــن واژه هایــی، دوری از فضــای ســخت گیرانــه و اعطــاء عرصــه بیشــتر بــه طرفیــن بــرای اجــرای 
ــه صــورت  ــه تعهــدات خــود اســت. آنچــه ادعــا مــی شــود ایــن اســت کــه قراردادهــای هوشــمند ب بهین
ذاتــی و بــه علــت غیرقابــل تغییــر بــودن مفــاد، قابلیــت انعطــاف پذیــری الزم را ندارنــد. یعنــی یــا اقدامــی 

انجــام مــی شــود یــا انجــام نمــی شــود و نمــی تــوان میزانــی از انجــام را بــرای آن تعریــف نمــود.
ــت هــا را  ــی از رویدادهــا و فعالی ــم، طیف ــن مفاهی ــک از ای ــرای هــر ی ــوان ب ــا بنظــر مــی رســد مــی ت ام
تعریــف کــرد و آن هــا را بنــا بــه وضعیــت اجــرای قــرارداد، رتبــه بنــدی نمــود. بــا ایــن رتبــه بنــدی و قــرار 
گرفتــن هــر یــک از فعالیــت هــای طرفیــن در ایــن رتبــه هــا، مــی تــوان میــزان قابــل توجهــی از انعطــاف را 
بــه قــرارداد هوشــمند تزریــق کــرد. بــه عبــارت دیگــر، بایــد از فضــای صفــر و صــد فاصلــه گرفــت و حــدودی 
در ایــن بیــن تعریــف کــرد کــه بــا معــدل گیــری از اقدامــات مختلــف طرفیــن، انعطــاف پذیــری مــورد نظــر 

آن هــا تــا حــد زیــادی محقــق شــود. 

1 - 5. تاکنــون و حتــی در نظــام هــای حقوقــی پیشــرو دنیــا، قانونگــذاری مشــخصی در رابطــه بــا قراردادهای 
هوشــمند صــورت نگرفتــه اســت. در واقــع حقوقدانــان در حــال حاضــر مشــغول بررســی و درک ویژگــی هــا 
و جنبــه هــای مختلــف ایــن قراردادهــا هســتند تــا در زمــان مقتضــی، بــه جنبــه هــای تقنینــی در رابطــه 
بــا ایــن پدیــده نــو بپردازنــد. تــا آن زمــان، بــه دلیــل عــدم وجــود مقــررات داخلــی و بیــن المللــی و عــدم 
شناســایی قــرارداد هوشــمند بــه عنــوان یــک قــرارداد بــا کیفیــات حقوقــی و قانونــی در نظــام هــای مختلــف 
حقوقــی، بحــث دادگاه صالــح و قانــون حاکــم در ابعــاد بیــن المللــی نیــز در مــورد ایــن قراردادهــا اهمیــت 

پیــدا مــی کنــد.
ــرارداد  ــرای ق ــل اج ــع مح ــت و در واق ــترده اس ــا گس ــر دنی ــن در سرتاس ــالک چی ــتر ب ــه بس ــواردی ک در م
بیــن ده هــا هــزار کامپیوتــر مشــترک اســت، در فرضــی کــه اجــرای قــرارداد، نمونــه عینــی و مصداقــی در 
دنیــای بیــرون نداشــته باشــد، بــه هنــگام بــروز اختــالف و بــه دلیــل عــدم وجــود قوانیــن یکســان، ایــن 
شــبهه بــه وجــود مــی آیــد کــه قانــون حاکــم و مرجــع صالــح جهــت رســیدگی بــه اختــالف کــدام اســت. 
ــه15 )و در یــک دورنمــای  ــرای اســتفاده بهینــه و موثــر از ایــن فرصــت، تهیــه و تدویــن یــک قانــون نمون ب
بلندمــدت حتــی در قالــب کنوانســیون بیــن المللــی( تــا آنجایــی کــه شــرایط عمومــی قراردادهــا در نظــام 
هــای حقوقــی یکســان اســت، بــرای شناســایی ایــن نــوع قــرارداد و یکپارچــه ســازی قوانیــن ناظــر بــر آن 

پیشــنهاد مــی شــود.

14 .To the extent possible
15 .Model Law
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ــا قراردادهــای هوشــمند  ــه بایســتی در رابطــه ب ــی ک ــز اهمیــت حقوق ــر از مالحظــات حائ 1 - 6. یکــی دیگ
مــورد توجــه قــرار گیــرد، مبحــث قراردادهــای باطــل اســت. قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر قراردادهــا، هــم 
بــه طــور عمومــی و هــم بــه صــورت اختصاصــی، شــرایطی را بــرای اعتبــار قــرارداد در نظــر مــی گیرنــد کــه 
چنانچــه قــرارداد بــا ویژگــی هایــی خــالف ایــن شــرایط منعقــد یــا محقــق شــود، باطــل تلقــی مــی شــود. 
ممکــن اســت ایــن بطــالن بــه دلیــل نامشــروع بــودن جهــت معاملــه باشــد، مثــاًل قــرارداد بــرای بــه قتــل 
رســاندن فــرد دیگــری و یــا انجــام اعمالــی کــه از نظــر قانــون حاکــم مجرمانــه انگاشــته مــی شــوند یــا دلیــل 

بطــالن قــرارداد، فقــدان اهلیــت یــک طــرف یــا طرفیــن قــرارداد باشــد.
بــه دلیــل ســازوکاری کــه بســتر اجــرای قــرارداد هوشــمند دارد، ایــن قراردادهــا بــه محــض انعقــاد و ورود 
بــه فرآینــد اجــرا، قابلیــت بازگشــت ندارنــد و هــم چنیــن بــه محــض اجرایــی شــدن، نســخه ای از تراکنــش 
مرتبــط در زنجیــره بلوکــی ثبــت شــده و در آن نگــه داشــته مــی شــود. لــذا بایــد توجــه داشــت کــه پیــش از 
ثبــت قــرارداد در زنجیــره بلوکــی، نظــارت حقوقــی و قانونــی کافــی بــر مفــاد آن و بــه طــور کلــی بــر شــرایط 
ــرایط  ــن ش ــی و همچنی ــان ارکان اساس ــا هم ــی ی ــرایط عموم ــع ش ــرد. در واق ــورت پذی ــرارداد ص ــار ق اعتب
ــرار  ــورد توجــه ق ــورد قراردادهــای هوشــمند بایســتی م ــز در م ــا نی ــاد قرارداده ــن انعق اختصاصــی متضم

گیــرد.

1 - 7. از دیگــر نکاتــی کــه بایــد بــه هنــگام پرداختــن بــه قراردادهــای هوشــمند مــورد تأمــل و توجــه قــرار 
گیــرد، تفســیر قــرارداد اســت. بــه طــور کلــی و در رابطــه بــا قراردادهــای کالســیک، اگــر در مــورد تفســیر 
قــرارداد میــان طرفیــن اختالفــی بــه وجــود آیــد، مقــام صالــح بــرای رفــع ابهــام، آنــرا بــا توجــه بــه معیــار 
عینــی و عملکــرد انســان متعــارف تفســیر مــی کنــد. مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه معیــاری بــه 
نــام کامپیوتــر متعــارف وجــود نــدارد. حقیقــت ایــن اســت کــه کامپیوترهــا عقــل ســلیم16 را اعمــال نمــی کننــد، 
چــرا کــه بــرای ایــن کار برنامــه ریــزی نشــده انــد. لــذا بهتــر اســت در زمــان تنظیــم مفــاد قــرارداد هوشــمند، 
چنانچــه شــرط یــا مــاده ای بــه کار بــرده مــی شــود کــه احتمــال مــی رود در آینــده منجــر بــه ایجــاد ابهــام 
در تفســیر و تعبیــر آن شــرط یــا کل قــرارداد شــود، در تهیــه آن نهایــت دقــت و احتیــاط صــورت پذیــرد و 
یــا بطــور کلــی از تعبیــه آن خــودداری شــود. در نتیجــه پیشــنهاد مــی شــود مفــاد و شــرایط، کامــاًل روشــن، 
صریــح و بــه دور از هــر گونــه پیچیدگــی یــا شــبهه، تهیــه شــده و جایــی کــه حتــی کمتریــن احتمالــی از 

ابهــام وجــود دارد، حــدود و ثغــور آن در خــود قــرارداد معیــن شــده و توضیــح داده شــود.

1 - 8. غیرقابــل تغییــر بــودن قراردادهــای هوشــمندی کــه در زنجیــره بلوکــی ثبــت مــی شــوند بــه عنــوان 
یکــی از مزایــای آنهــا محســوب مــی شــود کــه در واقــع امنیــت قــرارداد را تضمیــن مــی کنــد. امنیتــی کــه 
ســبب مــی شــود بــه قــرارداد خدشــه ای وارد نشــده و در کمــال صحــت اجــرا شــود. امــا ایــن مزیــت مــی توانــد 
ــال در قراردادهــای کالســیک، ممکــن اســت  ــرای مث ــن قراردادهــا تلقــی شــود. ب گاهــی پاشــنه آشــیل ای
ــد. امــا  ــا اصــالح کنن ــرارداد تغییــر داده ی ــح، شــرطی را در ق ــا نظــر مرجــع صال ــا ب ــا توافــق و ی طرفیــن ب
ــال دیگــر جایــی اســت کــه برخــی  ــی قراردادهــای هوشــمند ایــن اجــازه را نمــی دهــد. مث وضعیــت فعل
قوانیــن ماننــد مقــررات عمومــی حفاظــت از داده اتحادیــه اروپــا )GDPR(17 در مــواردی ایجــاب مــی کننــد 
برخــی داده هــا حــذف شــوند کــه ایــن امــر نیــز بــا توجــه بــه ثبــت شــدن قــرارداد هوشــمند در زنجیــره 

بلوکــی قابــل انجــام نیســت.
بــه هــر حــال ایــن هــا از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در تهیــه کــد کامپیوتــری قــرارداد هوشــمند مــورد 
توجــه قــرار گیــرد تــا از آثــار ناخوشــایند متعاقــب آن جلوگیــری شــود. واقعیــت آن اســت کــه هــر چقــدر 
مــوارد ایــن چنینــی و یــا مذکــور در بندهــای قبلــی، پیــش از انعقــاد قراردادهــای هوشــمند مــورد توجــه 
قــرار گیــرد و در قالــب هــای مختلــف بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات حقوقــی و قانونــی، در مراحــل مختلــف 
حیــات و انحــالل قــرارداد هوشــمند پیــش بینــی شــوند، ســازگاری ایــن قراردادهــا را بــا قواعــد و مقــررات 

حاکــم  افزایــش داده و ســبب کاهــش آســیب هــا و ریســک هــای احتمالــی مــی شــود.

16 .Common Sense
17 .The EU General Data Protection Regulation



ند
شم

هو
ی 

ها
اد

رد
قرا

14

2 . نقـش وکـال

در بیشــتر منابــع موجــود، ظاهــر امــر ایــن اســت کــه وکال و قراردادهــای هوشــمند بــا یکدیگــر قابــل جمــع 
نیســتند. بــه بیــان دیگــر، تصــور عمومــی ایــن اســت کــه بــا ظهــور و بــروز قراردادهــای هوشــمند، ابتــدا 
خدمــات وکالی متخصــص در قراردادهــا و ســپس ســایر وکال و مشــاورین حقوقــی کاربــرد و کارکــرد خــود را 
از دســت مــی دهنــد. امــا ایــن برداشــت بــه نظــر صحیــح نمــی آیــد. منطقــی تــر آن اســت کــه بگوییــم 
بــا تولــد و تحــول قراردادهــای هوشــمند، شــاهد ظهــور نســل جدیــدی از وکال خواهیــم بــود کــه مــی تــوان 

آن هــا را وکالی هوشــمند نامیــد.
وکالی هوشــمند مــی تواننــد پــل ارتباطــی بیــن وکالی متخصــص در قراردادهــای مختلــف و برنامــه نویــس 
هــا و تحلیلگــران نــرم افــزاری باشــند. در واقــع وکال از میــان نمــی رونــد بلکــه نقــش آنهــا تغییــر مــی کنــد. 
ــرارداد هــم کارآمــد باشــد و هــم از  ــه نتیجــه ق ــن هــدف ک ــا ای ــل هوشــمند، ب ــه وکی ــن صــورت ک ــه ای ب
منظــر قانونــی الزم االجــرا، الیــه حقوقــی کــه شــامل توافــق طرفیــن اســت را بــا الیــه فنــی کــه شــامل کــد 

کامپیوتــری18 اســت بــا هــم منطبــق مــی کنــد.
ــا آگاهــی از قوانیــن و مقــررات موجــود و حاکــم بــر قراردادهــای کالســیک، مــی توانــد  وکیــل هوشــمند ب
بــه شــکل دهــی چارچوبــی صحیــح و موثــر بــرای انعقــاد و اجــرای قراردادهــای هوشــمند کمــک کنــد و بــه 
دنبــال آن، آســیب هایــی کــه ممکــن اســت در نتیجــه عــدم ســازگاری بــا قانــون متوجــه ایــن قراردادهــا 
شــود را تــا حــد ممکــن کاهــش دهــد. وکالی هوشــمند نــه تنهــا محــدود کننــده ظهــور و بــروز قراردادهــای 
هوشــمند نیســتند، بلکــه مــی تواننــد بــا وضــع مقــررات و سیاســت هــای ســازگار بــا مقتضیــات و ویژگــی 
ــه  هــای ایــن قراردادهــا، ســازوکاری تخصصــی در جهــت کارآمــدی آن تدویــن کــرده و در طــول زمــان، ب
توســعه آن کمــک کننــد. بــه دلیــل تســلط وکال و مشــاورین حقوقــی بــر امــور قراردادهــا، ایــن امــر حتــی 
ســبب مــی شــود حــوزه هــای جدیــدی از کاربــرد قراردادهــای هوشــمند نیــز توســط وکال شناســایی شــده و 

مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد. 

.)if-then( 18 . شامل بخش های مختلف توافق طرفین به صورت منطق اگر-پس



15

ند
شم

هو
ی 

ها
اد

رد
قرا

بــا وجــود اینکــه قراردادهــای هوشــمند در ســال هــای ابتدایــی تولــد و رشــد خــود هســتند، امــا در حــال 
حاضــر در حــوزه هــا و صنایــع متعــددی بــه کار گرفتــه مــی شــوند. بــرای مثــال در زمینــه خــرده فروشــی، 
ــه  ــر بســتر بــالک چیــن، ب ــا اســتفاده از قــرارداد هوشــمند ب ــام Loyyal ایجــاد شــده کــه ب ــه ن پلتفرمــی ب
تولیدکننــدگان و برندهــای مختلــف خــرده فروشــی کمــک مــی کنــد کــه وفــاداری مشــتریان خــود را بــه نحــو 
کارآمــدی مدیریــت کننــد. نمونــه دیگــر اســتفاده از قــرارداد هوشــمند، پلتفرمــی بــه نــام Ujomusic اســت 
کــه در حــوزه موســیقی و رســانه فعالیــت مــی کنــد. در ایــن بســتر، آهنگســازان و خالقیــن آثــار موســیقیایی 
مــی تواننــد بــه صــورت شــفاف، فــروش آثــار خــود را رصــد کــرده و حقــوق خــود را بــدون دخالــت واســطه هــا 

دریافــت کننــد.
مــورد بعــدی، یــک سیســتم تشــخیص هویــت و شناســایی بــه نــام Uport اســت کــه در آن افــراد بــدون 
دخالــت یــک نظــام متمرکــز، مــی تواننــد مشــخصات خــود را در پلتفرمــی مبتنــی بــر اتریــوم ثبــت کننــد و 
 Azure بــا آن بــه انجــام تراکنــش در قالــب قــرارداد هوشــمند بپردازنــد. آخریــن مــورد قابــل توجــه، میــزکار
اســت کــه شــرکت هــا و صاحبــان کســب و کار مــی تواننــد بــا اســتفاده از آن، بــرای ســازمان یــا فعالیــت هــای 
خــود، یــک زنجیــره بلوکــی تهیــه کننــد. نکتــه قابــل توجــه Azure ایــن اســت کــه مشــتریان ایــن سیســتم، 

قراردادهــای خــود را در قالــب قــرارداد هوشــمند منعقــد مــی کننــد.   
ــا  ــن قرارداده ــه ای ــبت ب ــی نس ــات حقوق ــا مالحظ ــه ب ــر در رابط ــش ت ــه پی ــی ک ــه توضیحات ــه ب ــا توج ب
ــا توســعه بیشــتر و تکامــل نســبی بســتر و  ــدم هــای نخســتین و ت ــه نظــر مــی رســد در ق ــان شــد، ب بی
ابزارهــای کنتــرل و نظــارت بــر قراردادهــای هوشــمند، بهتــر اســت آن هــا در امــوری بــه کار گرفتــه شــوند تــا 
خطرپذیــری کمتــری را بــه همــراه داشــته باشــد کــه در ایــن میــان مــی تــوان بــرای مثــال بــه مــوارد ذیــل 

اشــاره کــرد:

   توافق های بین دوطرف بدون نیاز به اعتباربخشی و نظارت توسط طرف سوم مثاًل فرابورس؛
   استفاده در سیستم ثبت دولتی و عمومی مثل ثبت امالک، اسناد، سرشماری و انتخابات؛

   پرداخت خودکار خسارت توسط خطوط هوایی بابت تاخیر پرواز و کاهش هزینه های اداری؛
   بخشی از معامالت که نیاز به دخالت، مهارت و قضاوت نیروی انسانی ندارد؛

   اســتفاده در ســازمان هــا بــه ایــن صــورت کــه بخــش نامــه هــای درون ســازمانی بــه صــورت قراردادهــای 
هوشــمند درآینــد و اجــرا و پیــروی از آنهــا در یــک سیســتم غیرمتمرکــز خــودکار صــورت پذیــرد.

۳. حـوزه های کاربـردی قــراردادهای هوشــمند
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۴. بررسـی نمـونه موجــود در صـنعت حمل و نقل دریایی

ــارکت  ــاد مش ــداد زی ــل تع ــه دلی ــرح ب ــک ط ــده، ی ــرا ش ــی و اج ــه طراح ــی ک ــروژه های ــام پ ــان تم در می
کننــدگان و همینطــور صاحــب نــام بــودن بازیگــران اصلــی، بــه عنــوان پــروژه بــزرگ و مطــرح حمــل و نقــل 
ــا شــده از شــهرت بیشــتری برخــوردار اســت. در ایــن  ــالک چیــن بن ــر بســتر ب دریایــی و لجســتیک کــه ب
ــرد قراردادهــای  ــورد کارک ــی درم ــح اجمال ــی، توضی ــات فن ــه جزئی ــدون ورود ب بخــش ســعی مــی شــود ب

هوشــمند در ایــن پــروژه ارائــه شــود.

TradeLens به اسم IBM و Maersk پروژه مشترک

تریدلنــز یــک پلتفــرم مبتنــی بــر بــالک چیــن اســت کــه از حــدود یــک ســال پیــش توســط دو غــول بــزرگ 
حمــل و نقــل و فنــاوری اطالعــات ایجــاد شــده و آغــاز بــه کار کــرده اســت. در حــال حاضــر ایــن پــروژه بــا 
مشــارکت بیــش از ۱۰۰ ســازمان و نهــاد شــامل شــرکت هــای اقیانــوس پیمــا، شــرکت هــای حمــل زمینــی، 
ــا ایجــاد  ــروژه ســعی دارد ب ــن پ ــه کار خــود ادامــه مــی دهــد. ای ــال هــا و ادارات گمــرک ب ــادر و ترمین بن
اکوسیســتمی کارآمــد، واســطه هــا را کاهــش داده، تبــادل اطالعــات را تســریع بخشــد، امنیــت زنجیــره حمل 
را تامیــن کنــد، ســد راه ســوء اســتفاده و تقلــب شــده و نهایتــًا در جهــت تســهیل فرآینــد انجــام فعالیــت هــا 

و تراکنــش هــای زنجیــره حمــل و از طرفــی، کاهــش قابــل توجــه هزینــه هــا قــدم بــردارد.
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روی کاغــذ ثـــبت مــی شــده اســت، در ایــن پلتفــرم 
جــای خــود را بــه یــک قــرارداد هوشــمند مــی دهــد. 
بــرای مثــال اســنادی کــه بــه همــراه جابجایــی کاال، 
دســت به دســت می شــوند )بارنامه، مانیفســت، ...( 
و یــا گواهینامــه هــا و مجوزهــای تاییــدی )گواهــی 
ترخیــص، تاییدیــه وزن کانتینــر، ...( مــی تواننــد بــا 
قــرارداد هوشــمند جایگزیــن شــوند. البتــه بــه علــت 
ــورد بررســی  ــل م ــه در قســمت قب ــی ک ــی های ویژگ
قــرار دادیــم، ممکــن اســت تمــام قســمت هــای یک 
ــد،  ــمند نباش ــرارداد هوش ــه ق ــل ب ــل تبدی ــند قاب س
ــدر پیشــرفت  ــوز هــوش مصنوعــی آنق ــه هن چــرا ک
نکــرده کــه بتوانــد مهــارت و قضــاوت هــای انســانی 

را بصــورت خــودکار تشــخیص داده و اعمــال کنــد.
ــه  ــائل و نقط ــام مس ــود تم ــا وج ــال ب ــر ح ــه ه ب
ضعــف هایــی کــه این سیســتم در حال حاضــر تجربه 
مــی کنــد، بــا توجــه بــه اینکــه گاهــی هزینــه هــای 
اداری یــک حمــل از کرایــه حمــل بیشــتر مــی شــود، 
مــی توانــد بــه کاهــش ایــن هزینــه هــا بــا تمرکــز 
بــر بخــش هــای ابتدایــی و ســاده تــر فراینــد حمــل 
منجــر شــود و بــه مــرور زمــان، بــا شــکل گیــری یــک 
پلتفــرم وســیع تــر بــا حضــور بازیگــران بیشــتر، رونــد 
هوشمندســازی بــه اســناد پیچیــده تــر نیــز توســعه 
پیــدا کنــد. بــرای مثــال، در فــرض ورود خســارت بــه 
کاال، سیســتم آنقــدر هوشــمند باشــد کــه بتوانــد بــا 
توجــه بــه وضعیــت جــوی در طــول مســیر حمــل و 
نیــز شــرایط حمــل کاال و فعالیــت هــای انجــام شــده 
ــا متصــدی  ــه آی ــن را بســنجد ک توســط پرســنل، ای
ــظ ســالمت کاال  ــرای حف ــی ب ــزان کاف ــه می ــل ب حم
تــالش معقــول بــه کار بســته اســت یــا خیــر. امــا تــا 
ــاکان  ــارت انســانی کم آن روز، نقــش قضــاوت و مه
پررنــگ اســت و در هوشـــمندسازی هــر نــوع ســندی 
ــر  ــات درنظ ــن مالحظ ــد ای ــرارداد، بای ــم از قـــ اع

گرفتــه شــود.

پیــش از توضیــح نحــوه عملکــرد ایــن پلتفــرم، الزم 
اســت بدانیــم کــه در یــک حمــل ســاده، نزدیــک بــه 
بیســت نــوع ســند از بارنامــه و مجوزهــای صــادرات 
گرفتــه تــا فاکتــور کاال و گواهی ترخیــص و مجوزهای 
واردات دخیــل اســت. حــدودًا ۳۰ نهــاد و شــرکت و 
ــه  ــزی حــدود ۲۰۰ مرتب ــد چی ــر بای بیــش از صــد نف
ــه از  ــک محمول ــا ی ــد ت ــات بپردازن ــادل اطالع ــه تب ب
فرســتنده بــه گیرنــده برســد. اطالعاتــی کــه ممکــن 
اســت در طــول زنجیــره حمــل دچــار خدشــه شــده 
و بــه صــورت منســجم جابجــا نشــود. سیســتم 
هــای وقــت گیــر و هزینــه بــر جابجایــی پیــام هــای 
مختلــف بیــن افــراد متعــدد در طــول زنجیــره حمــل 
ــا و  ــیاری از فرآینده ــتی بس ــام دس ــور انج و همینط
اســتفاده از اســناد کاغــذی، رونــد انجــام کارهــا را بــا 
کنــدی روبــرو مــی ســازد. عــدم شــفافیت و اطــالع 
ــر  ــد ب ــز گاهــی مزی ــا ناقــص نی رســانی نادرســت ی

علــت مــی شــود.
تریدلنــز بــا اتصــال شــرکت هــا، نهادهــا، اپراتورهــا 
ــق  ــل از طری ــره حم ــر در زنجی ــراد حاض ــام اف و تم
زنجیــره بلوکــی بــه یکدیگــر، بــا حــذف کاغــذ و پیــام 
هــای دو-بــه-دو، ســعی در حــل مشــکالت فــوق الذکر 
دارد. در ایــن پلتفــرم، معامــالت، تراکنــش هــا و تمــام 
ــه  ــک محمول ــل ی ــول حم ــه در ط ــی ک رویدادهای
ــًا  ــورت تقریب ــه ص ــد ب ــی افت ــاق م ــورد آن اتف در م
ــن اطالعــات توســط  ــت مــی شــود. ای همزمــان ثب
زنجیــره بلوکــی تاییــد شــده و در بلــوک هــا ذخیــره 
ــر    ــات منج ــن اطالع ــت ای ــد و ثب ــود. تایی ــی ش م
ــی و  ــل دسترس ــوز قاب ــراد دارای مج ــک از اف ــر ی ه

ــت. ــتعالم اس اس
آنچــه کــه ممکــن اســت بــه عنــوان جایــگاه کاربردی 
قراردادهــای هوشــمند در ایــن پلتفــرم در نظــر گرفتــه 
شــود، در بحــث مســتندات اســت. در واقــع برخــی از 
مراحلــی کــه پیــش از ایــن و در یــک حمــل کالســیک 
نیــاز بــه انعقاد قــرارداد داشــــته و این قــرارداد عمدتًا 
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۵. نمـونه اسـتفاده از قرارداد هوشـمند در بازار خدمـات مـالی

امــروزه تکنولــوژی بــالک چیــن و قراردادهــای هوشــمند در بخــش هــای مختلــف خدمــات مالــی و بانکــی 
ــازار  مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. از جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان بــه پرداخــت هــای بیــن المللــی، ب
ــی،  ــابداری و حسابرس ــی، حس ــهیالت بانک ــاری، تس ــی تج ــن مال ــهام، تأمی ــروش س ــد و ف ــورس و خری ب
اعتبارســنجی، صنــدوق هــای پوشــش ریســک، جــذب ســرمایه جمعــی و نقــل و انتقــاالت مالــی اشــاره کــرد.
قراردادهــای هوشــمند مــی تواننــد موجــب ســرعت بخشــیدن بــه تراکنــش مالــی شــده و فراینــد انجــام 
آن را تســهیل کننــد. از دیگــر مزایــای قراردادهــای هوشــمند ایــن اســت کــه مــی تواننــد صحــت انتقــال 
ــه ایفــای تعهــدات خــود وادار  ــز طرفیــن تراکنــش را ب ــی را تضمیــن کــرده و نی اطالعــات و داده هــای مال
کننــد. همچنیــن از آنجایــی کــه ایــن قراردادهــا بــه نوعــی طراحــی مــی شــوند کــه دقیقــًا مطابــق برنامــه 

عمــل کننــد، میــزان بــروز خطــا در تراکنــش هــای مالــی بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش مــی یابــد.
بــه طــور کلــی ۱۳% تجــارت جهانــی توســط اعتبــارات اســنادی19  تامیــن مالــی مــی شــود کــه تقریبــًا ســالیانه 
برابــر بــا رقمــی در حــدود ۳/۲ تریلیــون دالر اســت. در مراحــل مختلــف عملیاتــی اعتبــار اســنادی از توافقــات 
ــد توســط  ــددی بای ــدارک متع ــالغ و ... اســناد و م ــا تاییــد، گشــایش و اب ــه، درخواســت و بررســی ت اولی
طرفیــن تهیــه شــده و بــه بانــک هــای عامــل تحویــل داده شــود یــا بــه رؤیــت آنهــا برســد. ایــن فراینــد 
بطــور کلــی موجــب صــرف وقــت و هزینــه بســیاری مــی شــود و هــم چنیــن ممکــن اســت آســیب هــای 
دیگــری نظیــر تقلــب، جعــل اســناد، تخلــف در اجــرای تعهــدات و نظایــر آن را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد.

19 . Letters of Credit
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قرارداد هوشمند ضمن افزایش امنیت تراکنش ها و کاهش احتمال تقلب، 

موجب تسهیل جابجایی های مالی بین تجار می گردد

یکــی از صدهــا پلتفرمــی کــه در حــوزه خدمــات 
مالــی بــر مبنــای بــالک چیــن و بــا اســتفاده از 
ــت،  ــده اس ــی ش ــازار معرف ــه ب ــمند ب ــرارداد هوش ق
ــرم  ــن پلتف ــت. ای ــام LC LITE اس ــه ن ــی ب محصول
ــا  ــه ۲۰۱۹ ب ــه Incomlend 20 و در فوری ــط مجموع توس
ــه کار کــرده و  مشــارکت Coinsilium Group 21 آغــاز ب
در فــاز اول، در خاورمیانــه و کشــورهای جنــوب شــرق 
ــن  ــاط بی ــود.LC LITE  22 ارتب ــی ش ــی م ــیا عملیات آس
طرفیــن تجــاری تراکنــش هــای بیــن المللــی مبتنــی 
ــرارداد هوشــمند در  ــق ق ــار اســنادی را از طری ــر اعتب ب
پلتفــرم بــالک چیــن مهیــا مــی کنــد. بــه ایــن صــورت 
کــه فرایندهــای ناکارآمــد مستندســازی و ارائــه اســناد 
کــه در حــال حاضــر موجــب کنــدی ســرعت و تحمیــل 
ــوند را  ــی ش ــری م ــطه گ ــزاف واس ــای گ ــه ه هزین
تســریع بخشــیده و ضمــن افزایــش امنیــت تراکنــش 
هــا و کاهــش احتمــال تقلــب، موجــب تســهیل 

ــردد. ــی گ ــن تجــار م ــی بی ــی هــای مال جابجای
ــادی  ــد زی ــا ح ــت ت ــرار اس ــزار ق ــن اب ــی ای ــور کل بط
پاســخگوی نیازهــا و معضالتــی باشــد کــه در مراحــل 
مختلــف صــدور و بهــره بــرداری از اعتبــارات اســنادی 
ممکــن اســت بــه وقــوع بپیونــدد. بــرای مثــال یکــی 
از آســیب هــای روز بــازار خدمــات مالــی، جعــل اســناد 
و یــا دســت بــردن در اطالعــات مــی باشــد کــه دلیــل 
آن، وجــود تعــداد زیــاد واســطه هــا و همچنیــن 
عــدم وجــود سیســتمی بــرای تضمیــن تغییرناپذیــری 
ــرارداد  ــتفاده از ق ــا اس ــت. ب ــات اس ــا و اطالع داده ه
ــن  ــم چنی ــده و ه ــذف ش ــا ح ــطه ه ــمند، واس هوش
ــد  ــی و تایی ــره بلوک ــت در زنجی ــس از ثب ــات پ اطالع
توســط افــراد مجــاز، دیگــر قابــل تغییــر یــا مخــدوش 

کــردن نیســتند.

ــنادی  ــارات اس ــتفاده از اعتب ــالت اس ــر معض از دیگ
ــرت و عــدم  ــه مغای ــوان ب ــی مــی ت در سیســتم فعل
تطابــق اطالعــات موجــود در اســناد هنــگام تحویــل 
بــه بانــک اشــاره کــرد. از ســویی، هزینــه اســتعالم و 
ــه هــای  ــق و تصحیــح اطالعــات و ســایر هزین تطاب
ــز  ــناد نی ــه اس ــازی و ارائ ــا مستندس ــط ب اداری مرتب
ــک  ــل ی ــه حم ــم هزین ــک پنج ــدود ی ــا ح ــی ت گاه
محمولــه افزایــش مــی یابــد. تمــام ایــن هزینــه هــا 
ــد  ــد بررســی و اســتعالم مــی توان و همینطــور فراین
ــل  ــه حداق ــمند ب ــرارداد هوش ــری ق ــه کار گی ــا ب ب
ممکــن کاهــش یابــد. همچنیــن، چنانچــه مغایرتــی 
ــته  ــود داش ــک وج ــه بان ــده ب ــل ش ــناد تحوی در اس
باشــد، قــرارداد هوشــمند بــا بررســی اطالعــات ثبــت 
شــده در زنجیــره بلوکــی، بــه صــورت خــودکار اســناد 
ــای  ــه ه ــروز هزین ــرده و از ب ــالف را رد ک دارای اخت

آتــی جلوگیــری مــی کنــد.
ــاری  ــای تج ــن قرارداده ــه طرفی ــرم LC LITE ب پلتف
کمــک مــی کنــد تــا بــه صــورت مســتقیم و بــدون 
ــد  ــتعالم و تایی ــری، اس ــال، رهگی ــه انتق ــطه ب واس
اســناد مرتبــط بــا تراکنــش بیــن یکدیگــر بپردازنــد و 
ایــن فراینــد ســریع را جایگزیــن واســطه هایــی نظیر 
ســوئیفت نماینــد. وجــود پیوندهای اعتباربخشــی در 
طــول مســیر تراکنــش در LC LITE باعــث تصدیــق 
تراکنــش هــای مرتبــط بــا اعتبــار اســنادی از طریــق 
ــه،  ــود. درنتیج ــی ش ــی م ــد جمع ــبکه ای از تایی ش
تراکنــش هــا در یــک بســتر امــن و رمزگــذاری شــده 
انجــام شــده و ایــن باعــث کاهــش احتمــال تقلــب 
یــا خطاهــای متــداول ســازوکارهای کالســیک 

مــی گــردد.

20 . یــک شــرکت ســنگاپوری ارائــه کننــده خدمــات مالــی در زمینــه پرداخــت هــای بیــن المللــی اســت کــه بــا فراهــم آوردن بســتری، تأمیــن 
مالــی فاکتــور و معاملــه فاکتــور را در ســطح جهانــی فراهــم آورده اســت.

21 . یــک شــرکت ســرمایه گــذاری خطرپذیــر و مشــاوره مالــی انگلیســی اســت کــه بیشــتر در زمینــه تأمیــن مالــی اســتارت آپ هــای مرتبــط بــا 
بــالک چیــن و ارزهــای دیجیتــال فعالیــت مــی کنــد.

22. https://www.finextra.com/pressarticle/77234/lc-lite-launches-to-replace-letters-of-credit-with-smart-contracts



ند
شم

هو
ی 

ها
اد

رد
قرا

20

فصــل سـوم

فرصـــت ها و تهـدیدهای 
پیدایـش قـرارداد هوشـمند

۱. صـنعت بیمــه

ــاًل اشــاره شــد، بــالک چیــن مــی توانــد هــر چیــزی، از دارایــی هــای فیزیکــی تــا پــول  همانگونــه کــه قب
ــد. ــط کن ــت و ضب الکترونیکــی را ثب

زمانــی کــه یــک معاملــه دیجیتالــی انجــام مــی شــود، بــا یــک بلــوک محافظــت شــده بــا رمزنــگاری همــراه 
بــا ســایر تراکنــش هایــی کــه تــا کنــون رخ داده اســت، گــروه بنــدی و بــه کل شــبکه ارســال مــی شــود. 

اعضــای شــبکه بــر اســاس نقــش خــود، قــادر بــه تاییــد معاملــه مــی باشــند.
پــس از تأییــد، بلــوک معامــالت معتبــر بــه ترتیــب خطــی و زمــان بنــدی بــه زنجیــره اضافــه مــی شــود. 
بلــوک هــای جدیــدی از معامــالت معتبــر بــه بلــوک هــای قدیمــی تــر متصــل و مرتبــط مــی شــوند و زنجیــره ای 
از بلــوک هایــی را ایجــاد مــی کننــد تــا هــر معاملــه ای کــه در تاریــخ ایــن زنجیــره بلوکــی منعقــد شــده را 

نشــان مــی دهــد. کل زنجیــره بــه طــور مــداوم بــه روز مــی شــود. 

   تاریخچه بیمه
ــه اشــکال گوناگــون در فعالیــت هــای  ــم ب ــی دارد و از زمــان هــای قدی صنعــت بیمــه تاریخچــه ای طوالن
ــه نظــارت  ــان ب ــد بیمــه همچن ــوژی، فراین ــا وجــود پیشــرفت تکنول تجــاری بشــر حضــور داشــته اســت. ب
انســانی نیازمنــد اســت و گــروه هــای متعــددی در ایــن فراینــد دخیــل هســتند کــه نتیجــه چنیــن امــری، 

افزایــش احتمــال خطــا، گــم شــدن کاغــذ هــای مربوطــه و اطالعــات و ... اســت.
ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه بــالک چیــن چگونــه مــی توانــد صنعــت بیمــه را 

دگرگــون کنــد و بدیــن طریــق بــه آن ســود رســاند؟ 
بــا توجــه بــه اینکــه در صنعــت بیمــه بــه واســطه هــای مختلفــی بــرای انجــام کار نیــاز اســت، فنــاوری بــالک 

چیــن بــه طــوری کــه بتوانــد ایــن صنعــت را هوشــمند ســازد، میتواند بســیار راهگشــا باشــد.
ــرای انتقــال اطالعــات  ــل دخــل و تصــرف ب ــر قاب ــر کل غی ــا ایجــاد یــک دفت ــد ب ــاوری مــی توان چنیــن فن
مشــتریان، ریســک تقلــب را بــه حداقــل ممکــن برســاند. از طریــق قــراردادی هوشــمند روی زنجیــره بلوکــی، 
شــرکت هــای بیمــه مــی تواننــد ســوابق بیمــه نامــه هــا را بــر روی دفتــر کل غیــر قابــل دسترســی قــرار دهنــد 
تــا بدیــن ترتیــب همــه جــا ثبــت شــود و تمــام کســانی کــه درایــن زنجیــره بلوکــی قــرار دارنــد )بیمــه گرهــا 
و بیمــه گذارهــا( بــه ایــن اطالعــات دسترســی یابنــد. بدیــن ترتیــب ســوابق بیمــه ای تمــام بیمــه گــذاران 
موجــود در زنجیــره بلوکــی بــر روی بــالک چیــن قــراردارد و اگــر بیمــه گــذاری ادعایــی نمــود، بــه ســرعت و 

بــه راحتــی مــی تــوان ایــن ادعــا را بررســی کــرد.
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   فناوری بالک چین و فرایند مطالبه و ارزیابی خسارت در صنعت بیمه
ــا هوشــمند نمــودن بیمــه، امــکان مدیریــت امــوال بیمــه گــذاران بــه صــورت دائــم وجــود دارد، بدیــن  ب
طریــق بــا بــروز خســارت، ارزیابــی و دریافــت آن از طریــق قراردادهــای هوشــمند بــر روی زنجیــره بلوکــی 
صــورت مــی گیــرد. در واقــع بیمــه نامــه ای کــه بــه صــورت هوشــمند در زنجیــره قــرار گرفتــه اســت، در بــر 
دارنــده تمامــی شــرایطی کــه بیمــه گــر در صــورت حصــول آنهــا بایــد خســارت را پرداخــت نمایــد، مــی باشــد.
بــا هوشــمند نمــودن قراردادهــای بیمــه دیگــر زمانــی کــه شــما متحمل خســارت مــی شــوید، ادعــای دریافت 
ــه کارشناســان  ــزان خســارت ب ــی می ــرای ارزیاب ــی شــود و ب ــه صــورت خــودکار تاییــد م خســارت شــما ب
ارجــاع مــی گــردد. بدیــن ترتیــب از اتــالف وقــت و انــرژی جلوگیــری مــی شــود، چــرا کــه تمامــی اطالعــات 
در زنجیــره بلوکــی ایجــاد شــده وجــود دارد. در واقــع قراردادهــای هوشــمند، قراردادهــای بیمــه کاغــذی را 

بــه یــک ســری کــد تبدیــل مــی کننــد.

   چگونه بالک چین به صنعت بیمه سود می رساند؟
یــک کســب و کار متــداول بیمــه، روزانــه بــا قراردادهــای بیمــه متعــددی روبــرو اســت. پیــش بینــی شــده 
تکنولــوژی بــالک چیــن راهکارهایــی را کــه بیمــه گرهــا بــا مشــتریان خــود در پیــش مــی گیرنــد تغییــر مــی 

دهــد، بدیــن ترتیــب عملیــات هــای اداری و تجــاری مربوطــه  متحــول مــی شــوند.
همــان گونــه کــه اشــاره شــد، هوشــمند نمــودن صنعــت بیمــه بــا بهــره گیــری از فنــاوری بالک چیــن مــی تواند 

تغییــرات ابتــکاری در مــدل کســب و کار بیمــه ایجــاد کنــد. 
مواردی که فناوری بالک چین می تواند در این حوزه تحت تاثیر قرار دهد عبارتند از:

   کاهش هزینه های کاغذ بازی اداری؛
   تسریع روند رسیدگی؛

   به حداقل رساندن تقلب؛
   بهبود کیفیت داده های مورد استفاده در زمان اعطاء وام؛

ــه  ــی ک ــال ایجــاد پروســه های ــوان مث ــه عن ــه، ب ــره ارزش بیم ــره وری در زنجی ــود به ــی بهب ــور کل ــه ط    ب
ــه صــورت خــودکار انجــام شــود. ــا ب ــد در آنه ــی توان پرداخــت م
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۲. حـوزه ثبت اسـناد و امـالک

امــروزه بــا وجــود پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی، هنــوز ســوابق مالکیــت افــراد بــه صــورت کاغــذی ثبــت 
مــی شــود و احتمــال خطــا و دســتکاری در ایــن ســوابق از جملــه معایــب ایــن امــر اســت. در نتیجه اســتفاده 
از قراردادهــای هوشــمند در ایــن صنعــت مــی توانــد راهگشــا باشــد و خطاهــای انســانی را تــا حــد قابــل 
توجهــی کاهــش دهــد. در چنیــن بســتری، هیــچ شــخصی نمــی توانــد بــدون اینکــه توالــی زنجیــره بلوکــی 
شکســته شــود، اطالعــات ثبــت شــده در ایــن زنجیــره را تغییــر دهــد. بنابرایــن هــر گونــه تغییــر، بــدون 
اتــالف وقــت مشــخص مــی شــود و تمــام کســانی کــه در ایــن زنجیــره قــرار دارنــد شــاهد آن هســتند. بــا 
توجــه بــه مطالبــی کــه اشــاره شــد، فنــاوری بــالک چیــن در صنعــت ثبــت اســناد و امــالک مســلمًا توجهــات 
بســیاری را بــه خــود جلــب خواهــد نمــود. در واقــع ایــن تکنولــوژی در ثبــت امــالک و مســتغالت بــه دلیــل 
توانایــی آن بــرای مدیریــت معامــالت مالــی، انتقــال دارایــی هــا و تعهــدات قانونــی مــورد اســتفاده قــرار 
خواهــد گرفــت. تکنولــوژی بــالک چیــن در ایــن صنعــت بــا ایجــاد یــک دفتــر کل غیــر قابــل دســتکاری در 
نهایــت بــه خوبــی جایگزیــن دفاتــر ثبــت مــی شــود، چــرا کــه بدیــن طریــق، بــدون نیــاز بــه نیــروی کار 
مســتقر در دفاتــر ثبــت، رونــد ثبــت اســناد و امــالک از ســویی بــا دقــت و ســرعت بیشــتری انجــام مــی پذیــرد، 

و از ســوی دیگــر بــا احتمــال خطــا و هزینــه کمتــری روبروســت.

چگونــه قراردادهــای هوشــمند در بســتر بــالک چیــن 
بــرای ثبــت زمیــن، امــالک و مســتغالت مــورد 

ــد؟  ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق اس
بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند، بــا توجــه بــه 
ــرای آن  ــده ب ــه ش ــری تهی ــای کامپیوت ــه کده اینک
قــرارداد، حــاوی تمامــی اطالعــات و شــرایط صحــت 
آن مــی باشــد، توافق هــای میــان افــراد در صورتــی 
ــه  ــد ب ــته باش ــه را داش ــرایط الزم آن معامل ــه ش ک
ــر،  ــی دیگ ــه عامل ــاز ب ــدون نی ــودکار و ب ــورت خ ص
ــاء   ــد و امض ــن، تایی ــت ممک ــن حال ــریع تری در س
مــی شــوند. همچنیــن تمامــی بندهــای قــرارداد بــه 
ــق  ــن طری ــد و بدی صــورت خــودکار اجــرا مــی گردن
ــور چشــمگیری کاهــش  ــه ط ــا ب ــروز خط ــال ب احتم
مــی یابــد. بدیــن ترتیــب نقــش واســطه در معامالت 
حــذف شــده و در هزینــه و زمــان صرفــه جویــی مــی 
شــود. بــه عنــوان مثــال، زمانــی کــه مبلــغ مــورد نظــر  
بــه حســاب درســتی واریــز مــی شــود، مالکیــت بــه 
طــور خــودکار بــه مالــک جدیــد منتقــل مــی گــردد. 
ــانی  ــه روز رس ــا ب ــمند ب ــرارداد هوش ــت، ق در نهای
خــودکار دفتــر کل، بــه جــای اینکــه خریــداران قــرار 
باشــد مالکیــت را از طریــق فــرم درخواســت منتقــل 
ــد  ــریع خواه ــت را تس ــال مالکی ــد انتق ــد، رون نماین

نمــود.
ــت  ــن در ثب ــالک چی ــاوری ب ــتفاده از فن ــای اس مزای

ــت؟ ــالک چیس ــن و ام زمی
ــات  ــام اطالع ــک تم ــک مل ــدار ی ــم خری ــرض کنی ف

کافــی را در یــک بــازه زمانــی مناســب داشــته باشــد. 
وی در ایــن صــورت مــی توانــد ســریع تــر در مــورد 
ــری  ــم گی ــک تصمی ــد آن مل ــدم خری ــا ع ــد ی خری
ــا  ــر و ب ــب آســان ت ــن ترتی ــن پروســه بدی ــد. ای کن
ــمند  ــود. هوش ــی ش ــام م ــتری انج ــت بیش قطعی
ســاختن ثبــت امــالک و اســناد بــه خریــداران اجــازه 
ــد  ــرعت بتوانن ــه س ــی و ب ــه راحت ــا ب ــد ت ــی ده م
بــه تمــام اطالعــات واقعــی مربــوط بــه یــک ملــک 
ــی  ــرعت ارزیاب ــه س ــه ب ــد و در نتیج ــی یابن دسترس
ــت  ــد اس ــد. امی ــام دهن ــاز را انج ــورد نی ــته م بایس
تکنولــوژی بــالک چیــن و قراردادهــای هوشــمند بــا 
ــالک و  ــت ام ــت ثب ــی جه ــر کل ــن دفت ــاد چنی ایج
ــرای مالکیــن و  ــان خاطــر و امنیــت ب اســناد، اطمین

ــراه داشــته باشــد. ــه هم ــداران را ب خری
قراردادهــای  توســط  شــده  ارائــه  اتوماســیون 
هوشــمند بــا اســتفاده از بــالک چیــن، موجــب 
ســریع تــر و کارآمــد تــر شــدن معامــالت مــی شــود. 
همچنیــن بــه دلیــل انجــام اتوماتیــک قراردادهــا و 
ــط  ــالت توس ــن معام ــه ای ــد نتیج ــالت و تایی معام
ــاوری  ــن فن ــن، ای ــالک چی ــل در ب ــراد دخی ــه اف هم
ــن  ــن طرفی ــی مابی ــاد ف ــزان اعتم ــد می ــی توان م
معاملــه را افزایــش دهــد و از اختالفــات آتــی آنهــا 
جلوگیــری نمایــد. در نتیجــه، فعــاالن در بخــش 
ــه  ــه چگون ــد آگاه باشــند ک امــالک و مســتغالت بای
بــالک چیــن مــی توانــد فرایندهــا را بهبود بخشــیده 

ــد.  ــریع نمای ــالت را تس و معام
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