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 چكيده
 رایب ریسک انتقال امکان سازیبا فراهم و دارد ریسک کاهش هایاستراتژی سازیپیاده در کلیدی نقشیی طبیعی، حوادث بیمه

 یلپتانسیی دیجیتالی،ی هازیرسییا   سییری  گسییتر . کندمی جلوگیری بازیابی، مرحله توجهقابل مالی هایهزینه از ،گذارانبیمه
با این حال، اسییتداده از  .اسیی  کرده ایجاد طبیعی حوادث ریسییک مدیری  در آفرینتحول هایفناوری بکارگیری برای عظیمی
هدف لذا هایی اسییی . گران به همراه دارد و نیازمند  الزامات و زیرسیییا  هایی را  برای بیمههای نوین علاوه بر مزایا، چالشفناوری

بتدا عی اس . اهای بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در بیمه حوادث طبیها و چالشاصلی این پژوهش، شناسایی الزامات، زیرسا  
در بیمه حوادث طبیعی از جمله زلزله، طوفان،  این فناوریهای آن معرفی شده اس . سپس کاربرد فناوری زنجیره بلوکی و  ویژگی

پردا   فوری  سارت، کاهش احتمال تقلب و غیره مورد بررسی قرار  شاملسییل، فوران آتشیدشان و بیمه کشاورزی و مزایای آن 
فناوری زنجیره بلوکی در بیمه حوادث طبیعی،  بکارگیریها و الزامات ی  به منظور شیییناسیییایی ب تر چالشگرفتیه اسییی . در ن ا

گیرندگان در سطوح مختلف صنع  که تصمیم نشان دادندفعال صنع  بیمه توزی  شد.  نتایج به دس  آمده  05ای میان پرسشنامه
ه ب و غیرههای نظارتی و قانونی مناسیب،  استداده از نیروهای متخص  وبهای لازم، ارائه چارچبایسی  با ایجاد زیرسیا  بیمه می

 های دیجیتالی نوظ ور کمک کنند. تطبیق صنع  بیمه با فناوری
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 مقدمه -1
 4و زنجیره 3کیه از ترکیب دو کلمه بلو  2واژه زنجیره بلوکی 

دهد. این فناوری ها را نشیییان میای از بلو وجود آمده، زنجیرهب
ز ا، شییده فیتوصیی نترن یاز زمان ا اتا تراع نیترم م یکی ازکه 

رونق گرفته  6تالیجیارز د یک عنوانبه 0نیکو ییب یزمیان معرف
 یتوسییس سییاتوشیی 2552در سییال  نیکو یب سییمی. مکاناسیی 

پول  2معرفی شید که به توصییف نسخه همتا به همتای 7ناکاموتو
سیسات مالی واسطه، وپردازد و بدون د ال  منقد الکترونیکی می

 رگیبه طرف د یاز طرف نیآنلا یهاپردا  امکان ارسیال مستقیم 
  یتوز ،داده مشییتر  گاهیپا کی زنجیره بلوکی،. کندرا فراهم می

کننده در اسیی  که هر شییرک ی و مقاوم در برابر دسییتکار شییده
امل طور ککس بهچیه ولیتواند آن را به اشترا  بگذارد یشبکه م

دو ویژگی اسیییاسیییی زنجیره بلوکی . [82]کندیآن را کنترل نم
 عبارتس  از:

 تواند آن را در یم یهر کسیعنی  اس  یعموم ،زنجیره بلوکی

)نه در ن اد دولتی شییبکهر یک د رایز ؛کند اهدههر زمان مشیی

را  یدادیهر رو ثب حدظ و   یسیاکن اسی  و مسلول واحد(

 دارد.  برع ده 

 ،از  یکی یاسییی . رمزگذار شیییدهیرمزگیذار زنجیره بلوکی

اگر اطلاعات  یزنجیره بلوکی اسیی . حتهای ویژگی نیترم م

ارتباطات در شییبکه وجود  هاتراکنش ،دادهایرو کلیه رکوردو 

عموم قرار گیرد، برای ارائه امنی   و در دسترس باشدداشیته 

 یدهایشییامل کل شییود کهاسییتداده می یز رمزگذاربیشییتر، ا

 اس .  یو عموم ی صوص
 و نیکو یبیا بطور معمول بیهزنجیره بلوکی  یاگرچیه فنیاور

 ینوآور ولیدر ارتباط اس   دیجیتالارز  یهاعامل ستمیسی گرید
ر د آفرینیتحولنحوه شیییامل  زنجیره بلوکی احتمیالیا ییربنیایز

ی، لالملنیتجارت ب نحوه وقوعتواند یزنجیره بلوکی م. جامعه اس 
را  یب داشت یهامراقب  یو حتو مسیتللات ، املا  گذاریاتیمال
توانیید طور کلی زنجیره بلوکی می. بییهدهیید رییطور کییامییل تلبییه

 یندهاایره و فریذ ، انتقال های ثب ،جایگزین تمام سییییسیییتم
انواع کاربردهای فناوری . [82]شیییود آن اشیییده در اطراف  جادیا

 نشان داده شده اس . 8 شماره زنجیره بلوکی در شکل
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3 Block 
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5 Bitcoin  

 
 ]10[یبلوك رهيزنج یفناور یانواع كاربردها: 1شكل 

 یالتیجیرو  د کیعنوان توان بهیمفناوری زنجیره بلوکی را 
ه ک کرد فیتعر هر تراکنش یا موارد دارای ارز   یبرا ریفسادناپذ

کنندگان در شیبکه به اشترا  گذاشته از شیرک  یتوسیس گروه
 مشییارک  یرا برا یدیجدرکورد توانند یم آن ا تمامشییود و یم

 یصیییورت رتن ا د ،دیجد رکوردهای نیا ،حال نیارائیه دهند. با ا
ازم به ل. با آن موافق باشندگروه   ید که اکثرند اضافه شونتوانیم

 ای رییقابل تل اسیی ، هشیید جادیا بارکیکه  ذکر اسیی  رکوردی
 شدن یمحضر، هامانند پردا   هاییتراکنش. سی ین یدسیتکار
 ایدر عملکرد دول   رهیقراردادها و غ ،نامثب ی، رگییرأ ،اسیییناد

. دشونمیدر نظرگرفته  یدیکل عنوان مواردی، بهگریهر سازمان د
 یعنی یواحد مرکز کیتوسیییس  یطور سییینتبهها، این تراکنش

 ی،حقوق اتسییسییوم ی،دولت هایانمانند سییازم اشییخاث ثالثی
 یبانیانجام و پشیییت ،دهندگان  دماتها و ارائهبیانک ،کیارگزاران

جام و ان یاعتبارسنج یبرا یرو  متداوت ،شیود. زنجیره بلوکییم
 به ،ثالث اثاعتماد به اشخ یبه جاو  دهدیها ارائه متراکنش نیا

 بسییتگی ،آن امشییتر   صییح  پلتدرم شییبکه و یاعضییا  یاکثر
 2 شماره نحوه عملکرد شیبکه زنجیره بلوکی در شیکل. [82]دارد

 نشان داده شده اس :
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7 Satoshi Nakamoto  

8 Peer to peer  



 
 مصطفي عرباسماء حمزه و فائزه بني

 

 37 1041شماره چهل و هفت، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 
 ]11[یبلوك رهينحوه عملكرد شبكه زنج: 8شكل 

 سازماندهی شده اس :صورت زیر سا تار این مقاله، به

های در بخش دوم مقاله، ابتدا مبانی نظری شییامل معرفی شییرک 

کاربرد  و زنجیره بلوکیکارگیری فناوری هبیمه پیشییرو در زمینه ب

این فناوری در حوزه بیمه حوادث طبیعی از جمله زلزله، سییییل، 

پس شود. سطوفان، فعالی  آتشدشان و بیمه کشاورزی بررسی می

گرفته در صوث کاربردها، های صورتشینه پژوهشمروری بر پی

شیییده فناوری زنجیره بلوکی در های ایجاد هیا و چیالشفرصییی 

گیرد. صییینعی  بیمه و به ویژه بیمه حوادث طبیعی صیییورت می

شیناسی پژوهش ا تصاث یافته اس . بخش سیوم مقاله به رو 

هیای پژوهش مورد مطیالعه قرار در بخش چ یارم مقیالیه، ییافتیه

ها و الزامات استداده از فناوری ها، چالشرد که ابتدا  فرص گیمی

زنجیره بلوکی در صییینعیی  بیمییه و بیمییه حوادث طبیعی مورد 

گیرد و سییپس با توجه به نتایج پرسییشیینامه شییناسییایی قرار می

های شیییده در میان فعالان صییینع  بیمه، الزامات و چالشتوزی 

گردد. در ن یایی  بخش پنجم مقیاله، نیز ارائیه می آن یاموردنظر 

 گیری اس .   و نتیجه بحثشامل 
 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش  -8

 پژوهش مبانی نظری -8-1

صنع  بیمه یکی از صنای  بسیار م م و اثربخش در اقتصاد و 

تواند با توسعه فناوری و ارائه محصولات و میاس  که بخش مالی 

نیاز مشییتریان، اعتماد عمومی جامعه  دمات نوآورانه متناسییب با 

ب بود بخشییید. به اعتقاد  های اقتصیییادی و اجتماعیدر زمینه را

بسییاری از تحلیلگران صنع  بیمه، این صنع  به شکل سنتی و 

ت محیس ولیاکنونی  ود بیاقی نخواهید میانید و بیا توجیه بیه تح

منظور به بیمه صییینع  [.8]پیرامون، نیاگزیر به تحول  واهد بود

ارزییابی، در  و کیاهش ریسیییک، نییاز به تجزیه و تحلیل حجم 

های ها دارد و با توجه به عملکرد کاغذی سیییسییتمزیادی از داده

 ییاراک و بر سرع  فراوانی ریثات که یانسان ی طاهاسنتی بیمه و 

 یتالیجید دیجد یها ود را با مدل دیبیاای دارنید، بیمیه نیدیفرا

آفرین از جمله هیای جیدیید و تحول. ظ ور فنیاوریدهید قیتطب

 این صییینع ،این امکان را فراهم کرده اسییی  تا زنجیره بلوکی، 

 تجزیه و تحلیل امکان غلبه بر مشییکلات فور را داشییته باشیید و با

ان، مشییتریکننده، بینش بیشییتری را در مورد بینیهای پیشداده

ارزیابی ریسییک، مدیری  ریسییک مالی و تعیین ریسییک عملیاتی 

  تواند سییرعیپلتدرم زنجیره بلوکی م سییازیکسییب کند. پیاده

 یهانهیهزو احتمال تقلب و  شیرا افزا  سیییاراتبه  یدگیرسییی

های بیمه شرک  8شیماره  در جدول. [6]دهد را کاهش یاتیعمل

 بلوکی معرفی شده اس :کارگیری فناوری زنجیره هب پیشرو در

 ]81و  3[یبلوك رهيزنج یفناور یريكارگهدر ب شرويپ مهيب یهاشركت: 1جدول 

 نوع فعاليت شركت بيمه

 آلمان( )مونیخ،9اتریسک
های مختلف غیرمتمرکز و مبتنی بر زنجیره بلوکی از جمله بیمه محصیولات کشاورزی و بیمه در برابر برنامه

 هک شدن کیف پول را ایجاد کرده اس .

 بیمه مسکن مبتنی بر زنجیره بلوکی را توسعه داده اس .  2587در اوا ر سال  )ساندرانسیسکو، کالیدرنیا(85بینس 

 )ارواین، کالیدرنیا(88گاردتایم 
های دریایی سییر و کار دارد و یک پلتدرم بیمه دریایی مبتنی بر زنجیره بلوکی را توسییعه طور کلی با بیمهبه

 داده اس .

 نامه  ود در زنجیره بلوکی شرک  هستند.کاربران قادر به  رید، فرو  یا ذ یره بیمه )سنگاپور(82فیدنتیاکس

در صییینعیی   پیروژه مبتنی بر زنجیره بلوکی

 )زوریخ، سوئیس(83بیمه

ها و سییس شد و هدف آن، استداده از زنجیره بلوکی برای ب بود نحوه مدیری  دادهات 2586در اوا ر سیال 

صییرفگی بیمه اسیی . اولین محصییول آن نیز به بیمه اتکایی اموال ها، کاهش ریسییک و مقرون بهپردا  

 مبتنی بر زنجیره بلوکی ا تصاث یافته اس .

 اس . 80تمرکز آن بر بیمه بیکاری مبتنی بر زنجیره بلوکی اتریوم )لندن، انگلستان(84میسدیان

 
9 Etherisc  

10 Beenest  

11 Guardtime 

12 Fidentiax  

13 Blockchain insurance industry initiative (B3i) 
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 )نیویور ( 86لموناد
جران و هایی را به مسیییتانامهاسییی  و بیمه شیییدهو فناوری دفتر کل توزی  87ترکیبی از هو  مصییینوعی

 دهد.ها ارائه میصاحبخانه

  یر پرواز استداده کرده اس . اجبران  سارت در تاز زنجیره بلوکی برای  )پاریس، فرانسه( 82فیزی

 ای استداده کرده اس .  های بیمهمنظور پردا  از زنجیره بلوکی و قراردادهای هوشمند به )سن پترزبورگ، روسیه(89تیمبرلا

 25آلیانز
ای همنظور  ودکارسازی تراکنشصیورت آزمایشیی و بهقراردادهای هوشیمند مبتنی بر زنجیره بلوکی را به

 کند. حوادث طبیعی استداده می 28هایسواپ

 22آکساهای  طرپذیر راهبردی گذاریسرمایه
عنوان اس  که به  23در شیرک  اسیتارتاپ زنجیره بلوکی بلا  استریم های راهبردیگذاریشیامل سیرمایه

 شود. های نوظ ور محسوب میگر در فناوریهای یک بیمهگذاریترین سرمایهیکی از بزرگ

 کند. گذاری میهای زنجیره بلوکی سرمایهگر ایتالیا اس  که در استارتاپترین بیمهبزرگ 24جنرالی

یکی از کاربردهای م م فناوری زنجیره بلوکی در صنع  بیمه 

به حوادث طبیعی ا تصییاث دارد. با توجه به اینکه وقوع حوادث 

توج ی افزایش یافته طور قابلسیییال گذشیییته، به 80طبیعی در 

های بیمه سنتی نیز با مشکلاتی از جمله افزایش اسی  و سییستم

مدت پردا    سیییارت، عدم شیییدافی  تقلیب، فراینید طولیانی

هییا رو بییه رو نییامییهقراردادهییا و عییدم مقرون بییه صیییرفگی بیمییه

عنوان مثال، بسییاری از سیاکنان پورتوریکو و صاحبان هسیتند)به

 20محلی تا شیییش ماه پس از وقوع طوفان ماریاوکارهای کسیییب

منتظر پردا    سارت بیمه  ود بودند یا زمان و نحوه پردا   

 سارت بیمه کشاورزی، موجب عدم تمایل کشاورزان سریلانکا به 

های ا یر، اسیییتداده از اسیییتداده از بیمه شیییده بود(. در سیییال

 یهییا یییقییابلهییای مبتنی بر زنجیره بلوکی کییه نییامییهبییمییه

ائه ار یعیطب حوادثاز   یسییر یبانیپشییت یرا برا یفردمنحصییربه

 . [20و  4]، مورد توجه صنع  بیمه قرار گرفته اس دهدیم

سوابق ، اهثب  تراکنش یبرارا  جیپلتدرم را کزنجیره بلوکی ی

 مطملن به یمجاز و دسیترس یهابه داده یدسیترسی ،ریناپذرییتل

هد. دیارائه م ییایو جلراف یاطلاعات یهاستمیم م در س یهاداده

ثیر اتواننید تزنجیره بلوکی و قراردادهیای هوشیییمنید می ،درواق 

منظور کاهش ریسییک حوادث اسییتداده از بیمه به توج ی درقابل

آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی طبیعی داشته باشند و تاب

 کاربرد فناوری زنجیره بلوکی در حوزه. [82و  87]را افزایش دهند

بیمه حوادث طبیعی از جمله زلزله، طوفان، سیل، فوران آتشدشان 

 
16 Lemonade 

17 Artificial intelligence 

18 Fizzy 

19 Teambrella 

20 Allianz  

21 Swap 

22 Axa  

23 Blockstream  

24 Generali  

25 Maria 

26 Lorenz et al. 

 شماره ین بیمه کشاورزی بررسی شده اس  که در جدولنو همچ

 شود:اشاره می آن اطور مختصر به به 2

کاربردهای مختلف فناوری زنجیره بلوکی در صییینع  بیمه و 

های بیمه سیینتی در بیمه حوادث طبیعی و ناکارآمدی سیییسییتم

له با حوادث طبیعی، موجب اسیییتقبال از این فناوری شیییده مقاب

با این حال باید به این موضوع نیز توجه داش  که استداده  ؛اسی 

گران همراه هایی برای بیمهاوری نوظ ور، هم بیا چیالشنیاز این ف

هایی نیز نیاز دارد. بدین منظور اس  و هم به الزامات و زیرسا  

های ها و چالشالزامات، زیرسیییا  در این مقیالیه بیه بررسیییی 

کیارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه بیمه حوادث طبیعی هبی

 پردا ته شده اس .

 پيشينه پژوهش -8-8

های پتانسییییل"( در مقاله  ود با عنوان 8397طیار و نظری)

ه ب "هاها و چالشکاربردی زنجیره بلوکی در صینع  بیمه: فرص 

 هایها و محدودی چالش هیای کاربردی اصیییلی،بییان قیابلیی 

زنجیره بلوکی در صینع  بیمه از جمله نیاز به یک واسییطه امن و 

پیذیری، امنیی  و اسیییتیانداردسیییازی و اعتمیاد، مقییاسقیابیل

افزاری در بر ی افزاری و سخ های نرمهای زیرسا  محدودی 

 .  [2]اندکشورها پردا ته

زنجیره "( در پژوهش  ود با عنوان 2586)26لورنز و همکاران

لوکی زنجیره باشاره داشتند که  "بلوکی در بیمه: فرص  یا ت دید

تواند مورد توجه یاسییی  که م یسیییازیتیالیجید یفنیاور کیی
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آن در سیییطن صییینع ،  یاجراگران قرار گیرد و بیمیه راهبردی

 در ی موفق ،یبازار و رهبران فناور فعالانمیان  یهمکار لیتسیی 

در  محر  ینظارت سیمح کیو شیییکل دادن به  یاتییتحول عمل

 . [86]کارگیری آن قرار گرفته اس ههای بچالش نیتربزرگزمره 

فناوری "( در گزارشیییی بیا عنوان 2586)کرافورد و همکیاران

ا سیییازی: پیامدهعنوان پلتدرمی برای دیجیتیالزنجیره بلوکی بیه

های ایجادشده توسس فناوری به معرفی فرص  "برای صنع  بیمه

گران شیییامل مدیری  هوی  دیجیتالی برای بیمیهزنجیره بلوکی 

منحصیییربه فرد و ارائه حریم شیییخصیییی مناسیییب، زیرسیییا   

پذیری اکوسییییسیییتم، کاهش تقلب افزایش غیرمتمرکز، مقییاس

امنیی  و حیذف کیاغذبازی و تشیییریدات اداری،  ودکارسیییازی 

هییا و تطییابق قییانونی و نظییارتی فراینییدهییا، نوآوری، ادغییام داده

  .  [6]پردا تند

 [85و  81، 15، 17، 2، 5، 0]یعيحوادث طب مهيدر حوزه ب یبلوك رهيكاربرد زنج یبررس: 8جدول 

 كاربرد زنجيره بلوكی حوزه

 زلزله

ها و صیورت آزمایشیی برای صاحبخانهدر اندونزی، یک محصیول پارامتریک زلزله را به 29و پالو 22با اسیتداده از تجارب زلزله لومبو  27شیرک  بیرو

صورت یک پوشش جداگانه نیز ارائه شود و های اصلی یا بهنامهتواند به همراه سایر بیمهوکارهای کوچک توسیعه داده اسی . این پوشیش میکسیب

توان به پردا   فوری  سارات بعد از وقوع گستر  یابد. از مزایای این محصول، میبرای حوادث طبیعی دیگر از جمله سیل و فوران آتشدشان هم 

 زلزله اشاره کرد.  

 سيل

 طرح جبران  سارت سیل سازمان مدیری  بحران فدرال، یک مطالعه موردی برجسته در مورد کاربرد زنجیره بلوکی و قراردادهای هوشمتد در بیمه

های هوشمند براساس مواردی مانند احتمال ریسک سیل در منطقه، سوابق آب و هوایی و پروفایل ریسک  انهسییل اس . ورودی این قراردادهای 

توج ی کاهش داده و از طریق سیدارشیات  ودکار، روند پردا    سارات را نیز تسری  طور قابلشیوند که احتمال تقلب را بهشیده، تعیین میبیمه

اعات را تواند این اطلاسناد ضروری اثبات هوی  افراد نیز در زمان وقوع حادثه از بین بروند، زنجیره بلوکی میکند. با توجه به اینکه ممکن اسی  می

 در یک پلتدرم غیرمتمرکز حدظ کند.

 طوفان

بلوکی ،  دماتی تأسیس شده و در اولین تجربه  ود در استداده از زنجیره  2587اتریسیک یک استارتاپ مبتنی بر زنجیره بلوکی اس  که در سال 

ای گیرند. این محصول به گونهصورت می 2587دهد. چنین  دماتی در پاسخ به طوفان ماریا در پورتوریکو در سال را در زمینه بیمه طوفان ارائه می

کار رفته توسس اتریسک، شود. فناوری بهبالا باشد، پردا    ودکار آغاز میمایلی  انه یا محل کار مشتری  35 طراحی شیده که اگر سیرع  باد در

محاسییبات  .دهدطور چشییمگیری، کاهش میوکارهای کوچک را بههای  انگی و کسییبنامهکند و هزینه بیمهواسییطه را از معادله بیمه  ارم می

تی باشند و فقس در عرض های سننامهتر از بیمهتر و ارزانها، سیری نامهگونه بیمهشیوند که اینبیمه و پردا    سیارت نیز موجب می ودکار حق

 ها را انجام دهند.  ساع ، پردا   24

خسارات وارده 

حوادث آب و 

هوایی به 

محصولات 

 كشاورزی

یک برنامه بیمه  رد نوآورانه و  ،32با همکاری اسیتارتاپ اتریسک و شرک  بیمه ساناسا 38و سیازمان  یریه ج انی اوکسیدام 35شیرک  بیمه ای ا  انن

ثر و همچنین شییدافی  بیشییتر، موجب  ودکار شییدن وصییرفه و ماند که با ایجاد یک مکانیسییم مقرون بهاندازی کردهمبتنی بر زنجیره بلوکی را راه

ود و شیره بلوکی اتریوم سا ته میشود. این پلتدرم بر روی زنجپردا    سیارات وارده حوادث آب و هوایی به محصولات کشاورزی در سریلانکا می

کنند و در صورت وقوع بارندگی یا در صورتی که سرع  باد در یک منطقه های آب و هوایی متصیل اسی  که میزان بارندگی را ثب  میبه ایسیتگاه

 سارت و در عین حال  دهد. همچنین کشیاورزان نیازی به ارسالهایی را صیورت میمایل در سیاع  برسید، پردا   70 اث در فصیل رشید به 

 یابد.های اداری و احتمال تقلب نیز از طریق این پلتدرم کاهش میکننده  سارت به منطقه ندارند، هزینهگران نیز نیازی به ارسال تنظیمبیمه

فوران 

 آتشفشان

فوران آتشدشان در  وقوع ده بشردوستانه پس از یهاکمکمنظور ب بود را به 33آمیزصیلیب سر  دانمار  برای اولین بار، اورار قرضه حوادث فاجعه
یره بلوکی زنج یو فناور پلتدرم راهکارهای تسکینتوسس  افتهیتوسعه و شرفتهیپ یسازمدلیک استداده از  باکرد. این اورار قرضه  یسیه قاره طراح

این کند و یم یآوربشردوستانه را از قبل جم  یهاهیسرماب ادارسیازی اسی ، ای برای اورارکه یک پلتدرم بیمه 34رپلکسیوس توسیس افتهیتوسیعه
 ثرتر صورت گیرند. وتر و مسری  هاکند تا این کمکن را فراهم میامکا

 

( در پژوهش  ود بییا عنوان 2582) 30فیوگییان و کیوییرتنی

زنجیره بلوکی ، قراردادهای هوشیمند و بیمه پارامتریک: سا ته "

ای مبتنی بر ، به بررسیییی محصیییولات بیمه"شیییده برای یکدیگر

اند. در این پژوهش، زنجیره بلوکی برای حوزه کشییاورزی پردا ته

نشیییان داده شییید که اسیییتداده از زنجیره بلوکی موجب کاهش 

اداری شیییده و همچنین نیییاز بییه واسیییطییه را کم  هییایهزینییه

 
27 BIRU 

28 Lombok 

29 Palu 

30 AON 

31 Oxfam  

32 Sanasa  

 .  [88]کندمی

کاربردهای "نامه  ود با عنوان ( در پیاییان2582)36پیانسییییر

ه بیی "زنجیره بلوکی برای میدیریی  حوادث طبیعی و امنیی  ملی

 بیمه حوادث کاربردهای زنجیره بلوکی در حوزه شییناسییایی تقلب

 . [82]طبیعی و انتقال ریسک اشاره کرده اس 

 عنوان بییا  ود مقییالییه در (2589) 37پییاگییانیو و همکییاران

33 Catastrophe bond  

34 Replexus 

35 Foggan and Cwiertny 

36 Panesir  

37 Pagano et al 
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 مخاطرات بیمه قراردادهای زنجیره بلوکی در فناوری سازیپیاده"

ره به نقش زنجی "شنا تیرو  ایرشته چند رویکرد یک: طبیعی

ای در ج   کاهش ریسیییک حوادث هیای بیمهراهبردبلوکی در 

 عملیاتیهای طبیعی، سرع  رسیدگی به  سارت و کاهش هزینه

کارگیری این فناوری در ههای بپردا تیه و همچنین به محدودی 

پیذیری و پیچیدگی ذاتی بیمیه حوادث طبیعی از جملیه مقییاس

کارگیری توسییس کاربران متوسییس نیز اشییاره هپلتدرم در زمان ب

 . [87]اندداشته

بیمه "( در پژوهش  ود با عنوان 2589)32بلیرا و همکاراندی

رویکرد زنجیره بلوکی در طراحی ییک قرارداد ریسیییک سیییییل: 

از طریق قراردادهای هوشییمند مبتنی بر زنجیره  "سییازگار 39بیزی

ن های ارزیابی و تسکیبلوکی و رویکرد بیزی به بررسیی زیرسا  

ها با ریسیییک سیییییل و همچنین تامین بودجه این زیرسیییا  

 .  [9]آور پردا تندکارگیری اورار قرضه تابهب

و بانک توسیییعه  45همکاری و توسیییعه اقتصیییادیسیییازمان 

اسییتداده از فناوری و "( در گزارشییی با عنوان 2589)48آسیییایی

نوآوری برای میدیرییی  ریسیییک و تییامین میالی حوادث طبیعی: 

-های اقتصادی آسیایادداشیتی به وزارت دارایی سازمان همکاری

 نشان دادند که راهکارهای "های اولیهدر مورد یافته 42اقیانوسییه

زنجیره بلوکی از طریق قراردادهای هوشیییمند، فرصیییتی را برای 

کند و موجب افزایش ای فراهم می ودکارسییازی فرایندهای بیمه

های حوادث طبیعی پتانسیل حداظ  مالی و کاهش هزینه ریسک

 .[3]شودو اقلیمی می

ای با عنوان ( در مقاله2528)زنشستگی اروپاسیازمان بیمه و با

به بررسیییی  "قراردادهیای هوشیییمنید در بیمه زنجیره بلوکی و"

کارگیری فناوری زنجیره بلوکی در ههیای بیهیا و چیالشفرصییی 

زنجیره بلوکی صییینعی  بیمه پردا ته و نشیییان داده که فناوری 

مورد اسییتداده  43مهیارز  ب رهیطور بالقوه در کل زنجتواند بهیم

ش کاه ،یدیکل تالیجید یهاارائه فرصیی  لیپتانسیی د وریقرار گ

 ها،نهیکمک به کاهش هز ندها،ایفر  ودکارسییازی شیافزاو  تکرار

ها، ادهد  یدیو ب بود ک یمشیییتر اتیب بود تجرب ،ییکارا شیافزا

توسیییعه  تواندیم نی. همچنرا دارد لیو تحل هییو تجز یآورجم 

جذب بسیییترها و  لییتسییی  د،ییمحصیییولیات و  یدمیات جید

 جیب بود تعامل با اشیییخاث ثالث، ترو مه،یب یهاسیییتمیاکوسییی

 
38 Dei belliera et al. 

39 Bayesian  

40 Organization for Economic Co-operation and  

    Development (OECD)  

41 Asian Development Bank (ADB) 

42 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

 ای رمتمرکزیغ کاملا  44همتا بههمتا  مهیب ارکوی کسیییبهامیدل

ن سازد. در عی ریپذرا امکان کیپارامتر مهیمحصولات ب سازیپیاده

زنجیره بلوکی هنوز در حال تکامل  یفناور با توجه به اینکه ،حال

 یبرا را یدیجد هایریسیییکممکن اسییی  پذیر  آن اسییی ، 

 و با کند جادیکنندگان او مصیییرف ناظران مه،یب یهیاشیییرکی 

ها و حداظ  از داده ،یفناور یدگیچیمانند پ یمتعدد یهاچیالش

 ،یمیقد یهارسا  یادغام با ز ،یبریسا سکیر ی، صیوص میحر

زنجیره  میان انواع مختلف یو اسیییتانداردسیییاز یهمکار  یقابل

 یحقوق  یییدر مورد وضیییع ییهییاینگرانو همچنین بیلیوکی 

 . [85]مواجه اس  زیهوشمند ن یقراردادها

 ( در گزارشیییی بییا عنوان2528)40واسییینییائر و همکییارانفن 

 در اقلیمی اقیدامات زنجیره بلوکی برای فنیاوری کیارگیریهبی"

 کشییاورزی بیمه طرح های یک، چالش"اندازچشییم: کشییاورزی

رار قرا مورد بررسییی  سییریلانکا فناوری زنجیره بلوکی در بر مبتنی

توان به  عدم دسترسی کشاورزان ها میاز جمله این چالش ؛دادند

های ز دادهای ابه وسایل الکترونیکی و اینترن ، نیاز به ایجاد شبکه

های های  ودکار ارائه شییده توسییس ایسییتگاهاضییافی برای داده

هواشیناسیی و  انجام معاملات کشاورزان با پول نقد یا دسته چک 

 . [24]ارائه شود آن ابایس  راهکارهایی برای اشاره کرد که می

 یفناور"ای با عنوان ( در مقاله2528)46شیوسچنکو و شوارتز

بر شیییا   در  یمبتن مییهیب بود ب یشیییده برا یدفتر کییل توز

شده دفتر کل توزی برنامه بیان داشتند که استداده از  "یکشاورز

 دمات در بیمه مبتنی بر شییا   در کشییاورزی منجر به ب بود 

های دولتی بیمه ای و تسییی یل انتقال ریسیییک از صیییندوربیمه

  .]22[شوداقلیمی به بازار مالی می
 

 شناسی پژوهش روش -7

پژوهش، راهبرد از نوع کاربردی و از ج    این پژوهش ماهی 

. اسیی  یاکتشییاف ختهیو مطالعات آم یاز مطالعات اسییناد یقیتلد

و  اتیکل یموردنظر پژوهش، در بررس جیبه نتا یابیدسیت منظوربه

و  نیتراسیتداده شد که م م یااز مطالعات کتابخانه ،ینظر یمبان

و  یدا ل یو مناب  اطلاعات نترن یمنب ، جسیییتجو در ا نیدتریمد

 اس . ی ارج

از مطییالعییه میییدانی و توزی  مرحلییه بعیید، بییا اسیییتدییاده  در

43 Insurance value chain  

44 Peer-to-peer insurance(P2P)  

45 Van Wassenaer 

46 Sushchenko and Schwarze 
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ی زنجیره بلوکی کارگیری فناورهو الزامات بها چالش ،نامهپرسییش

افراد شاغل در صنع  بیمه و . شداحصیا در بیمه حوادث طبیعی 

سسات علمی و آموزشی، جامعه آماری وها و مپژوهشگران دانشگاه

دهنده ندر پاسیییخ 05دهند که در ن ای  پژوهش را تشیییکیل می

امه الات باز پرسشنوبودند که نمونه ما را تشکیل دادند. علاوه بر س

کارگیری فناوری زنجیره بلوکی ههای بالزامات و چالشدر صوث 

شییینییا تی هیای جمعیی در حوزه بیمیه حوادث طبیعی، ویژگی

دهندگان در این مطالعه از جمله جنسی ، میزان تحصیلات، پاسخ

در صنع  بیمه نیز بررسی شده  آن اعنوان شللی  سابقه فعالی  و

 اس . 
 

 پژوهش  هاییافته -0

ها و الزامات با تحليل محتوای اسییناد بررسییی چالش -0-1

 مكتوب 

ار وکهای کسییبفناوری زنجیره بلوکی پتانسیییل معرفی مدل

های ایجاد شیییده جدید و افزایش ظرفی  بیمه را دارد و فرصییی 

امل تواند شتوسس آن برای صنع  بیمه و بیمه حوادث طبیعی می

کاهش   ،یامن ب بود نیتضیییمعظیم،  یهامجموعه داده  یریمد

به  ،یدیکل یعملکردها ودکارسیییازی  ،ینوآور شیافزا ها،هزینه

حداقل رسیاندن ریسیک سیرق  هوی ، محدود کردن مسلولی  

ده اسیییتدا گذاران،گران و بیمهسیییایبری و تلییر نحوه تعامل بیمه

از  یریشگیتر و پآسییان ییهمتا به همتا، شیناسییا مهیاز ب شیتریب

نوظ ور منجر به  هایریسک شود. گرید یهافرص سیایر تقلب و 

 مولده کیزنجیره بلوکی  یو فناور شییودینوظ ور م یهافرصیی 

ها فرصیی  نیاسییتداده از ابرای  بیمه در کمک به صیینع  یدیکل

کاربرد این فناوری در صیینع  بیمه در زمان نیاز به موارد  اسیی .

 شود:زیر، بیش از پیش مش ود می

 ؛ارز  تبادلانتقال/ ندیها در فرآحذف واسطه 

 که مورد یمشتر  مقاوم در برابر دستکار رکورد کی جادیا 

 ؛باشد ندعانیذ کلیهو  گانکننداعتماد شرک 

 ارز  رهیدر زنج یاتیعمل یهانهیکاهش اصطکا  و هز.  
ز   ار رهیدر سییراسییر زنج زنجیره بلوکی یکاربرد بالقوه فناور

غیرمتمرکز های )دادهمحصییولات یگذارم یو ق گریبیمه شییامل

گذاری محصول ارائه یک مجموعه داده حجیم و متلیر برای قیم 

 ، ارائهرمتمرکزیغ تالیجیشییناسییه د)آن ا  ی، فرو  و توزدهد(می

 یهاداده رایز ؛کندیم ریبیدون اصیییطکیا  را امکیان پذ قیمی 

به اشیییترا   گرمهیب نیبا چند منیطور اد بهنتوانیم یشیییخصییی

 
47 Securitization 

زنجیره بلوکی و )مداوم محصیییول  یریتا مد (گیذاشیییته شیییود

 ،ییاتکا مهیب  یریو مد یاندازتوانند راهیهوشییمند م یقراردادها

به  یدگیو رس تسی یل سازند(را  47سیازیو اورار ب ادار هاسیواپ

ی در بر شود. البته ) ودکارسازی پردا    سارت( می سیارت

زنجیره بلوکی  یاسییتداده از فناور ممکن اسیی  لزومی به موارد از

 زوریو کاتال عامل کیتواند یم نبیاشییید. بیا این حال، این فناوری

سم   به تدکر رییشیدن، تل یتالیجیبه د دنیسیرع  بخشی یبرا

 .[89و  82]باشد ینوآور بیشتر  یتقو همچنین و تحول و رییتل

های ایجاد شییده توسییس فناوری فرصیی  3 شییماره در شییکل

مبتنی بر زنجیره ای هییای بیمییهدر قییالییب نوآوریزنجیره بلوکی 

 بلوکی نشان داده شده اس .

 
 ]81[ یبلوك رهيبر زنج یمبتن یامهيب یهاینوآور: 7شكل 

 

 ور نوظ هاییفناور سییایر مانندبا این حال زنجیره بلوکی نیز 

ترین چالش م م .هایی مواجه اس ها و محدوی با الزامات، چالش

 ریکارگیهب یبرا مهیب صنع اسی .  یریپذاسیمقدر این زمینه، 

را  حجیمی رسیییا یی یزبییایسییی  می، زنجیره بلوکی یفنییاور

ر ه، هییا در زنجیره بلوکیدرنظرگیرد. برای غیرمتمرکز بودن داده

را برای تعداد  ازیموردن یهادادهبایس  امکان پرداز  فناوری می

کارگیری هکه بحالی؛ درکنندگان داشییته باشییدزیادی از شییرک 

تر در حیال حاضیییر فقس برای تعداد  هیای کوچیکزنجیره بلوکی

آمیز بوده اسیی  که نیاز به کنندگان، موفقی محدودی از شییرک 

 یکاف یقدرت محاسییباتی بیشییتر و همچنین سییازرهیذ  یفضییا

 سازد. را مش ود میتراکنش تسری  تایید هر  یبرا

و  تخص که این اسی   ،بر آن غلبه کرد دیکه با یگرید مان 

 یسییییازادهیییو پزنجیره بلوکی  جییادیا یبرا ازیییتجربییه موردن
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وجود ندارد. تعدادی از  اسیییتداده از آن یلازم برا یهاسیییتمیسییی

به اندازه  کنند، ولیمیاسیییتداده  یفناور نیا از تالیجید هایارز

نای  در ص یفناور یسازاسیمق یازهاین که ندستیگسترده ن یکاف

 یداریپا سییرع  وویژه صیینع  بیمه را برطرف سییازند. مختلف به

 .دارد ازین و مداومی توجهقابل یگذارهیبه سرما یفناور نیا

در رابطه با حدظ  یشییتریب یهایاسیی  نگران ممکنهمچنین 

 نیکاربر ا نیترجیرا ها وجود داشییته باشیید.داده ی صییوصیی میحر

زنجیره بلوکی در دسترس عموم  کیاسی  که  نیکو یب ی،فناور

 کدر ی نوع شبکه نیا یسیازادهیپ. کندیکد منب  باز اداره م با را

 یبرا ی صییوصییمهین ای ) صییوصییی(42مبتنی بر مجوزشییبکه 

 کند. جادیا ی راممکن اس  موان  م م یشخص اطلاعات محافظ 

 نیا سییازیپیاده که ممکن اسیی  یچالشیی نیترسییازمشییکل

، مقررات اس . صنع  ندازدیب ریرا به تا  ی در صنع  بیمهفناور

 یهاشیییرک  یکپارچگگذاران و یمنظور حداظ  از بیمهبیمیه به

بر  و مبتنی شدهمیتنظ صینع  کاملا کی دیبادهنده پوشیش ارائه

ای همیب  دماتارائه  یاستداده از زنجیره بلوکی برا. باشد مقررات

ها در یک فضیییای که تراکنش همتا به همتا مهیمیانند ب جیدیید

جلرافیایی گسییترده صییورت  واهند گرف ، سییوالاتی را در این 

کنید که در زمانی که یک قرارداد بیمه همتا به زمینیه ایجیاد می

همتا، بودجه کافی برای پردا   یک  سییارت را نداشییته باشیید، 

 واهد  نیرا تضیییمگذاران ی، حمای  از بیمهمرج  نظیارتکیدام 

 .[82]کرد

های بیمه نین باید به این امر نیز توجه شییود که شییرک همچ

بایس  موافق   ود را در زمینه پذیرنده فناوری زنجیره بلوکی می

اسیییتانداردها و اعلام کنند.  یا لاق یتح  اسیییتانداردها فعالی 

 یبرا گرانبه بیمه ب تر یابزارهاارائیه منظور بیه دییبیا نیدهیایفرآ

ای مهیب یندهایفرآ جادیها و اهداد یگذاربه اشیییترا  ی وهمکار

 شوند. سوهم انیمشتر یبرادردسرتر کم

هییای امنیتی و حریم بییا توجییه بییه اینکییه نگرانی ،براینعلیاوه

 فناوری زنجیره بلوکیبالا اس ،  صیوصیی در صنع  بیمه بسیار 

 یهااستاندارد قادر به برآورده سیا تن تا ابدیتوسیعه  شیتریب دیبا

ر منظوید بهبا مهیب یهاشرک  ن،یهمچن. باشد مهیب یهاشیرک 

 ی مقرراتیهاچارچوب، اسیییتدیاده ایمن از فناوری زنجیره بلوکی

شیییوند، یبرآورده م ازهاین نیکیه ا زمیانیرا ارائیه دهنید. یقی دق

 یبرا مهیصیینع  ب آفرینی درحولت ییتوانافناوری زنجیره بلوکی، 

 .[23]را دارد آن ا انیو مشتر های بیمهشرک 

 
48 Permissioned  

49 Strengths, Weaknesses, Opportunities and  

    Threats (SWOT)  

هییا هییا و چییالشبیمییه حوادث طبیعی نیز از این محییدودییی 

عددی های متها نیز نگرانینامهمسیتنثی نیس  و در اینگونه بیمه

در زمینه سازگاری یک بستر مبتنی بر زنجیره بلوکی وجود دارد. 

پذیری اسییی  و اگرچه تعداد هیا، مقیاسیکی از این محیدودیی 

 ، نسییبتا اند  شیده در یک سیییسیتم مشییخهای انجامتراکنش

باشد و اسی  ولی احتمال تراکم جریان سیرورهای متصل، بالا می

دهد. این امر، ریسییک وقوع حادثه در حین تراکنش را افزایش می

س یافته توسهای توسعهعلاوه بر این انتقاداتی در مورد ادغام برنامه

هییای مختلف زنجیره بلوکی نیز وجود دارد و سییییسیییتم عییامییل

کارگیری توسیییس هذاتی پلتدرم در زمیان بی همچنین پیچییدگی

های کاربران متوسیییس نیز منجر به شیییک و تردید در مورد تقلب

مرتبس با محصولات بیمه حوادث طبیعی مبتنی بر زنجیره بلوکی 

 .[87]شودمی

توان تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضیییعف، طورکلی میبه

زنجیره بلوکی کارگیری فناوری هدر مورد ب 49ها و ت دیدهافرصیی 

 نشان داد:  4 شماره در صنع  بیمه را در شکل

 
 دهایها و تهدنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ليو تحل هیتجز: 0شكل 

 ]81[مهيدر صنعت ب یبلوك رهيزنج یفناور یريكارگهدر ب
 

 تحليل پرسشنامه -0-8

 مار توصيفیآ -0-8-1

 ندر اسیی ، 05ها که تعداد آن انمونه هایدر این بخش، ویژگی

شینا تی جنسیی ، میزان تحصیلات، شیامل چ ار متلیر جمعی 

در صنع  بیمه بررسی و نتایج  آن اسیابقه فعالی  و عنوان شللی 
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نشیییان داده  2تا  0های شیییماره شیییکلآن در قالب نمودارهای 

 شود: می
 

 
 افراد نمونه تيجنس ینمودار درصد فراوان: 5شكل 

 
 افراد نمونه لاتيسطح تحص ینمودار درصد فراوان: 6شكل 

 
افراد  مهيدر صنعت ب تيسابقه فعال ینمودار درصد فراوان: 3شكل 

 نمونه

 
 افراد نمونه مهيدر صنعت ب یعنوان شغل ینمودار درصد فراوان: 2شكل 

 

 ها و الزامات از دیدگاه صنعت بيمه  احصا چالش -0-8-8

در این پژوهش بیا توجیه بیه اهمی  شیییناسیییایی الزامات و 

های مختلف موجود در بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در چالش

حوزه بیمه حوادث طبیعی، با اسیییتداده از ابزار پرسیییشییینامه و 

مصیاحبه نظرات  برگان صینع  بیمه در این زمینه احصا شد. با 

زامات مورد نظر آوری نتایج حاصیل از پرسشنامه، التوجه به جم 

 شود: دهندگان  به شرح زیر ارائه میپاسخ

 کییارگیری نیروی انسیییانی کییارآمید در حوزه فنییاوری هبی

 اطلاعات؛ 

 های باکیدی  و اسیییتانداردسیییازی دادهاسیییتداده از کلان

 ها؛ داده
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 های زنجیره الزامیات مرتبس با انتشیییار توکن در شیییبکه

 بلوکی؛ 

 رهنگ تحول دیجیتال تبلیلات موثر و مناسیییب و ایجاد ف

 صورت عملی؛ به

  های های بنیادی در زمینه زیرسیییا  ارتباط با شیییرک

 ؛زنجیره بلوکی

   های دیجیتالی مورد نیاز و توسعه بخش ایجاد زیرسیا

 های بیمه؛ فاوا در شرک 

 منظور مدیری  ریسییک و دامنه زنجیره بلوکی وسییی  به

اسی و غیره شنهای به روز آب و هوا، زمینآوری دادهجم 

های های گذشته حوادث طبیعی شرک که محدود به داده

 بیمه نباشد؛ 

 نگر؛ های آیندهنامهتدوین قوانین و آیین 

 های آموزشی برای فعالین و ارتقای سیواد و برگزاری دوره

کارشناسان صنع  بیمه ج   استداده از فناوری زنجیره 

 بلوکی ؛ 

 از فناوری زنجیره  آشینایی بیشیتر عموم مردم به استداده

 بلوکی در صنع  بیمه و بیمه حوادث طبیعی؛  

  استداده از شبکه سنسورهای حوادث طبیعی؛ 

 های احتمالاتیهایی که عدم قطعی کارگیری الگوریتمهبی 

 های بیمه حوادث طبیعی را درنظربگیرد؛ مدل

  ضمان  بانکی؛ 

 ها از هوشیمندسیازی و امضای الکترونیک برای تمام بیمه

 مله بیمه حوادث طبیعی؛ ج

 گیرندگان اصلی صنع  بیمه از جمله تلییر نگر  تصمیم

 ن ادهای ناظر؛ 

  تعریف و بیازآفرینی نقش ن یادهای رسیییمی در معرفی و

ها، شدت ها)از جمله سییطن آب در سیییلاببیان شیا  

منظور  ودکارسیییازی زلزلیه، میزان بیارندگی و غیره( به

 هوشمند؛  فرایندها و برقراری قراردادهای

 ای؛ سازی فرایندهای بیمهدیجیتال 

  آرایش شبکه کنترل مرکزی در برابر کنترل غیرمتمرکز؛ 

 ناپذیری اطلاعات؛ امنی  و  دشه 

  عملکرد و سرع  پرداز  اطلاعات؛ 

  نگ داری تاریخچه اطلاعات؛ 

بندی نتایج های موجود در این زمینه حاصییل از جم و چالش

 پرسشنامه عبارتند از:

 های واضن و دقیق، عدم گران به دادهعدم دسیترسی بیمه

 های مناسب؛ تقارن اطلاعات و عدم وجود مدل

   پیچیدگی ذاتی فناوری زنجیره بلوکی؛ 

  عدم آشییینایی کافی و اولیه نیروهای صییینع ، سیییطوح

گیری و همچنین کارشناسان بیمه حوادث مختلف تصمیم

 ه بلوکی ؛ طبیعی  با فناوری اطلاعات و مداهیم زنجیر

  عدم وجود سبک رهبری همراستا با تحول دیجیتال؛ 

  کننده در صنع ؛ عدم وجود قوانین حمای 

  حذف تدریجی نیروی انسانی فعال در صنع  بیمه؛ 

  عدم آگاهی عموم جامعه؛ 

 های فنیعدم شییدافی  و عدم الکترونیک بودن سیییسییتم 

 صنع  بیمه؛ 

 گذاری و رگولاتوری؛ قانون 

  ؛ای برای فناوری زنجیره بلوکیعملیات بیمهعدم تعریف  

   های لازم برای کنترل محصولات جدید مرتبس؛  زیرسا 

  های بیمه پیشروی تحریم و عدم ارتباط ج انی با شیرک

 در زمینه بیمه حوادث طبیعی؛ 

 های های موجود در زمینه ارزیابی ریسک، تراکنشچالش

همچنین  میالی، رسیییمی کردن مبیادلات و امور اداری و

 وکار؛ طراحی فرایندهای کسب

  مقاوم  نیروی انسییانی در یادگیری و اسییتداده از فناوری

 زنجیره بلوکی؛ 

  نگرانی باب  امنی  استداده از فناوری و حملات سایبری؛ 

 زننیده قراردادهای هوشیییمند بیمه در عین همعملکرد بر

 آفرینی؛ تحول

 گذاری و زمان؛ نیاز به سرمایه 

 های نوظ ور فناوری زنجیره بلوکی با ریسییک همراه بودن

 ها؛ و عدم شنا   کافی از این ریسک

  نگاه نمایشییی و شییعاری به تحول دیجیتال و اسییتداده از

 فناوری زنجیره بلوکی در صنع  بیمه؛

   عدم دسییترسییی به اطلاعات ژئوگرافی و ابزارهای معتبر

 بینیحوادث طبیعی در کنار غیرقابل پیش هشییداردهنده

 ودن حوادث طبیعی؛ ب

   های بیمه.رقاب  ناسالم میان شرک 

  

 گيری بحث و نتيجه -5

های منظور شییینیاسیییایی الزامیات و چیالشاین پژوهش بیه

کیارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه بیمه حوادث طبیعی هبی

در ابتدا به معرفی فناوری  ،صیییورت گرفتیه اسییی . بدین منظور

های اصیییلی آن از جمله عدم آفرین زنجیره بلوکی و ویژگیتحول

 شییده ونیاز به واسییطه، دارا بودن یک پایگاه داده مشییتر ، توزی 



 
 مصطفي عرباسماء حمزه و فائزه بني
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مقاوم در برابر دسیییتکاری و رمزگذاری و همچنین نحوه عملکرد 

کارگیری این فناوری در صنع  هآن پردا ته شد. سپس اهمی  ب

 رهیذ  یتوانند برایم مهیب یهاشییرک  نشییان داده شیید.بیمه 

امن  چارچوب کیدر  سییارات و  هاها، تراکنشنامهبیمهاطلاعات 

از فناوری زنجیره بلوکی استداده کنند. این قابل ندوذ ریغ بایقرتو 

فنیاوری، مزاییای بسییییاری برای صییینع  بیمه دارد که یکی از 

عنوان واسطه به دلیل لث بهعدم نیاز به اشیخاث ثا آن اترین م م

  شده در آن اس .ماهی  تلییرناپذیر قراردادهای ذ یره

 یبرابسییییاری  یهافرصییی  نشیییان داده شییید که نیهمچن

ها از گری و در نتیجه کاهش هزینه ودکارسازی فرایندهای بیمه

فناوری زنجیره بلوکی به هوشییمند وجود دارد.  یقراردادها طریق

 سیییسییتمو  فعلی سییتمیسیی میان شییکاف دنبال برقراری ارتباط

بر  یهوشییمند مبتن یقراردادهااسیی .  در صیینع  بیمه تالیجید

 ها ونامهتواننید موجیب تسییی یل مدیری  بیمهیمزنجیره بلوکی 

جب هایی، مولذا چنین ویژگی ؛نیز شوند افزایش رضای  مشتریان

 جذابی  آن برای صنع  بیمه شده اس . 

ی زنجیره بلوکی در حوزه بیمه کیاربرد فنیاور ،در گیام بعیدی

مه بیهایی مانند کارگیری آن در زمینههحوادث طبیعی و تجارب ب

و کشاورزی مورد بررسی  یتشدشانزلزله، سییل، طوفان، فعالی  آ

قرار گرفیی . افزایش دفعییات وقوع و شیییدت حوادث طبیعی در 

های ا یر، اهمی  روزافزون مقابله با این حوادث و همچنین دهیه

بر بودن ای از جمله زمانهای سییینتی بیمهآمدی مکانیسیییمناکار

 بینیهای ن ایی، دشواری در پیشپردا    سارات و ت یه گزار 

های بالا، و محاسییبه دقیق میزان  سییارت، عدم شییدافی ، هزینه

اعتماد برای ای مقرون به صیییرفه و قابلفقیدان محصیییولات بیمه

وسیییس مردم و حوادث طبیعی و برآورد بیش از حیید  سیییارت ت

همچنین امکان تقلب، موجب توجه به اسییتداده از فناوری زنجیره 

 بلوکی در بیمه حوادث طبیعی شده اس .

های ایجاد شییده توسییس این فناوری در بخش بیمه فرصیی  

ای، حوادث طبیعی نیز  شیییامل  ودکارسیییازی فرایندهای بیمه

 ها، تشریدات اداری وتسیری  در پردا    سیارت، کاهش هزینه

بیمه کمتر و مقرون ها و حقنیاز به واسطه، دسترسی ب تر به داده

ی آورشییود و در نتیجه تابها مینامهبه صییرفگی بیشییتر در بیمه

 دهد. های بیمه در برابر مخاطرات طبیعی را افزایش میشرک 

همچنین این موضیوع مورد بررسیی قرار گرف  که استداده از 

ور طراهکاری در بیمه حوادث طبیعی و بهعنوان زنجیره بلوکی بیه

های متعدد، الزامات و کیل صییینع  بیمه علاوه بر ایجاد فرصییی 

های مخت  به  ود را  نیز دارا اسیی . لذا شییناسییایی این چالش

عنوان هدف اصیییلی این پژوهش مورد توجه ها و الزامات بهچالش

ه بوطهای مرمنظور شیناسایی ب تر الزامات و چالشقرار گرف . به

  05شده در میان توزی  از دیدگاه صینع  بیمه از نتایج پرسشنامه

 .فعال صنع  بیمه مرتبس با موضوع پژوهش استداده شد

کارگیری نیروی هطور  لاصیییه به بتوان بهاز این الزامات می 

های دادهانسانی کارآمد در حوزه فناوری اطلاعات، استداده از کلان

های های بنیادی در زمینه زیرسییا   باکیدی ، ارتباط با شییرک

هیای دیجیتالی دامنه زنجیره بلوکی زنجیره بلوکی، زیرسیییا ی 

روز آب و های بهآوری دادهمنظور مدیری  ریسک و جم وسی  به

های گذشته حوادث شیناسیی و غیره که محدود به دادههوا، زمین

ی اهنامههای بیمه نباشییید، تدوین قوانین و آیینطبیعی شیییرک 

نگر، آشینایی بیشتر عموم مردم با استداده از فناوری زنجیره آینده

بلوکی در صینع  بیمه و بیمه حوادث طبیعی، اسییتداده از شبکه 

هایی که عدم کارگیری الگوریتمهسیینسییورهای حوادث طبیعی، ب

هییای بیمییه حوادث طبیعی را مییدل هییای احتمییالییاتیقطعییی 

 ادهای رسییمی در معرفی نظربگیرد، تعریف و بازآفرینی نقش ندر

ها، شدت زلزله، ها)از جمله سیطن آب در سیییلابو بیان شیا  

منظور  ودکارسازی فرایندها و برقراری میزان بارندگی و غیره( به

روز های بهقراردادهیای هوشیییمند، اسیییتداده از ابزارها و فناوری

 اشاره کرد.ارزیابی دقیق ریسک حوادث طبیعی، منظور به

توان عدم هیای موجود در این زمینیه میهمچنین از چیالش 

گران به اطلاعات واضیین و دقیق، پیچیدگی ذاتی دسییترسییی بیمه

فناوری زنجیره بلوکی، عدم آشنایی کافی و اولیه نیروهای صنع ، 

گیری و همچنین کارشناسان بیمه حوادث سطوح مختلف تصمیم

نیاوری اطلیاعات و مداهیم زنجیره بلوکی، عدم وجود طبیعی بیا ف

کننده در صییینع ، حذف تدریجی نیروی انسیییانی قوانین حمای 

 فعال در صیینع  بیمه، عدم آگاهی عموم جامعه، عدم شییدافی  و

گذاری های فنی صنع  بیمه، قانونعدم الکترونیک بودن سیستم

ی بیمه هاو رگولیاتوری، تحریم و عیدم ارتباط ج انی با شیییرک 

های پیشیییرو در زمینیه بیمیه حوادث طبیعی، عیدم وجود میدل

های نوظ ور مناسیب، همراه بودن فناوری زنجیره بلوکی با ریسک

ها و عدم دسترسی به اطلاعات و عدم شنا   کافی از این ریسک

حوادث طبیعی را نام  ژئوگرافی و ابزارهیای معتبر هشیییداردهنده

برد.
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