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 بیمهشرکت عمده فروشی  برچین فناوری بالک بررسی :مقالهعنوان 

 کالته رفانع  :سندهینو

 چکیده:

 صنعت تبدیل شود، پتانسیلمی شناخته چینبالک عنوان با معمولا  که، ایزنجیره مستقیم توزیع هایوریفنا

کسب و اکنون در حال ورود به چین هیچ شکی نیست که بالکبا این وجود  .دارد به صنعتی جهانیرا  بیمه

چین را به بالکها اهمیت شرکت 1pwc ،%56در مطالعات اخیر شرکت  باشد.کارها و خدمات مالی بزرگ می

رسد بنابراین به نظر می اند.ها هنوز پاسخ مثبتی به این تکنولوژی ندادهاز شرکت %57 اند، امارسمیت شناخته

و خدماتی  مالی خدمات هایبخش سایر از خود فناوری و تجاری فرآیندهای سازیمدرن بخش در اغلب بیمه

 گذارهابیمهگر، کارگزاران و ها بین بیمهپس برای رسیدن به این هدف نیازمند تعامل داده .است مانده عقب

 واسط یک وجود بدون توانندمی اعتماد غیرقابل اعضای که کندمی فراهم را شرایطی یک چینبالک باشد.می

 و فرستنده بین اشتراکی کلید امن انتقال کار این در اصلی . هدفکنند برقرار ارتباط هم با اعتماد قابل

 هایقابلیت بررسی .باشدمی اشیاء اینترنت هایمحیط در چینبالک تکنولوژی استفاده با کنندهدریافت

 و سرعت دقت تواندمی خسارت و صدور پذیرش، یندهایآفر در فناوری این کارگیریب که داد نشان چینبالک

 .دهد افزایش توجهی قابل صورت به را مذکور یندهایآفر در

بیمه صنعت، فروش فناوری بالکچین،ها: کلیدواژه

                                                           
1 PwC (PricewaterhouseCoopers) Global FinTech Report (http://www.pwc.com/gx/en/ advisory-services/FinTech/PwC%20FinTech%20Global%20 

Report.pdf) 
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 مقدمه

 بنیادی تغییرات ایجاد پتانسیل و کندمی عمل اعتماد موتور یک همانند چینبالک تکنولوژی امروز، دنیای در

 تغییرات این اعمال برای چینبالک راهکار ارزش، یزنجیره کل در شفافیت تقویت دارد. را بیمه صنعت در

 و نیست زدایی واسطه به نیازی که کنندمی ادعا بیمه صنعت در چینبالک تکنولوژی ورود مشتاقان .است

 تبدیل تکنولوژی این هنگام زود پذیرندگان به توانندمی صنعت، این از شدن رانده بیرون جای به هاواسطه

 ایجاد مستلزم و بوده دشوار بسیار قدیمی، و یکپارچه صنعت این در تغییرات اعمال که آنجایی از .شوند

 از هاییبخش چنین در تغییرات سازیپیاده بنابراین است، وکار کسب هایمدل در قیمت اصالح و شفافیت

 برای را فراوانی مزایای چینبالک .2بود خواهد ترسخت کرده، تجربه را هادگرگونی کمترین که بیمه صنعت

امروز استفاده از بالکچین در بیمه از اهمیت بالیی برخوردار است. در سرتاسر  .آورد خواهد ارمغان به جهان

میلیارد دلر سرمایه را به دلیل تقلب و کالهبرداری از دست می  ۸۰جهان شرکت های بیمه هر سال بیش از 

دهند. البته این وسط فقط ضرر مالی متوجه شرکت های بیمه نیست چرا که بار اصلی این ضرر های مالی و 

 گران،مهیب ،یدرمان مهیدر حوزه ب .3تقلب ها را خانواده های تحت پوشش بیمه در سرتاسر دنیا متحمل می شوند

و  نییمشکالت بازده پا ،ی. در هر تعاملدهندیشکل م یمثلث یارابطه مهیدهندگان بو ارائه یمؤسسات درمان

 یتیریمد یها نهیهز ژهیبه و مهیب یها نهیهز مه،یارائه دهندگان خدمات ب یوجود دارد. برا دهیچیخدمات پ

 یداده، پرداخت و جمع آور گاهیپا یهدارنگ ت،یریقرارداد و مد یصرف امضا یانرژ یبالست. مقدار قابل توجه

 ی. امروزه زماندیریعمر را به عنوان مثال در نظر بگ مهیشود. ب یم ...داده ها و یمطالبات، بررس یوجوه، بازرس

 یکاغذ صیتشخ یواهگ افتیدر یبرا دیکند، با یاقدام م یدرمان مهیخدمات خسارت ب افتیدر یبرا ماریکه ب

 ای مهیب یپرسنل بازرگان قیمراجعه کند و سپس مدارک درخواست مربوطه را از طر مارستانیبه ب دیو رس

 ماریب مارستانیرا با ب دییکه شرکت تأ یتا زمان مهیب یارسال کند و منتظر بماند. برا مهیشخصاا به شرکت ب

 یفعل یپزشک مهیخسارت بدریافت  یهاهیرو قات،یتحق سنخواهد کرد. بر اسا افتیغرامت در ماریکامل نکند، ب

که اهمیت و لزوم    (2۰19)لیمین و همکاران،  بری برخوردار استو زمان دهیچیپ یاز روش ها یبه طور کل

 کند.  استفاده از فناوری بالکچین را صد چندان می

 بیمه و اقتصاد

                                                           
2https://www.alefbakhabar.com/fa/news/29209/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%

D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-

%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-

%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87?mode=print 
3https://plannet.ir/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-

%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8/ 
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جامعه  کی یاقتصاد یها هیپا تیدر تقو یاساس یاقتصاد، نقش یدیکل یاز بخش ها یکیبه عنوان  مهیصنعت ب

انتظارات  رییو مقررات، تغ نیقوان رییتغ ،یاقتصاد یفشارها لیبه دل ریاخ یسال ها یصنعت ط نیدارد و ا

 تیافراد و فعال یسبک زندگ رییتغ ،یناور، نفوذ گسترده فنسل هزاره  یعنی دیگذاران و ظهور نسل جد مهیب

نوآورانه تحت  یبه شکل یکار یندهایفرآ رییو تغ دیجد طیبا شرا قیتطب یبرا ،یو خدمات یدیتول یواحدها

مختلف در جهان بوده  عیتحول صنا یدیفناورانه، محرک کل ینوآور ر،یچند دهه اخ یط.فشار قرار گرفته است

و تحولت قرار دارند و انتظارات آنان  رییتغ نیدر مرکز ا انی. مشترستین یمستثن امر نیاز ا زین مهیو صنعت ب

 گر،ید ییاز سو( 14۰۰)خطیبی،  است رییدر حال تغ عیصنا ریتجربه رو به بهبود در سا لیبه دل مهیاز صنعت ب

تواند آثار  یم مهیبنوظهور در  یها یو فناور نترنتیا مه،ینعت بداده و اطالعات در ص یدیبا توجه به نقش کل

 یها تیفعال یتمام. 4کمک کند انیگذارد و به بهبود تجربه مشتر یارزش آن برجا رهیدر زنج یقابل توجه

 ییکسب و کارها زین رایشدن را داشته و اخ یتالیجید تینامه تا پرداخت خسارت، قابل مهیاز صدور ب یا مهیب

 هیرمامورد توجه س یادیز زانیخود را آغاز کرده اند که به م تیفعال نهیزم نیتک در انشوریتحت عنوان ا

حاصل شده،  ایدر دن مهیدر صنعت ب ریاخ یسال ها یط یراتییاگرچه تغ. قرار گرفته اند زین انیگذاران و مشتر

 ییاز لحاظ درآمدزا مهیصنعت ب تیمواجه است. با توجه به جذاب یدیکل ییصنعت همچنان با چالش ها نیاما ا

 یتالیجیفناورانه و د ییکند بودن آنها در همپا جهیو در نت مهیب یشرکتها تیبودن ماه یسنت نیهمچنو 

 یو هم در کشورها افتهیتوسعه  یهم در کشورها ریاخ یدر سال ها نینو یها یفناور یریکارگبا به ، شدن

شوند.  یدیجد یا مهیو خدمات ب صولتو ارائه مح یدر حال توسعه توانسته اند منجر به بهبود تجربه مشتر

دلر  ونیلیتر 2٫5جهان، یدیتول مهیحق ب زانی، م2۰1۸در سال  یر سییگزارش موسسه سو نیبراساس آخر

ورود تازه واردان به صنعت  نیجهان است؛ بنابرا یناخالص داخل دتولی 7٪حدودا معادل  زانیم نیبوده که ا

 5است ریپذ هیتوج مهیب

 

 ارکان صنعت بیمه

 تیحائز اهم یدیتول یها مهیحق ب تیریو مد سکیر تیریاز جمله مد یچند رکن اساس مه،یصنعت ب در

شود  تیریمد یبه گونه ا دیبا یدیتول یها مهیمتمرکز است و حق ب سکهایر یابیبر ارز سکیر تیریاست. مد

 ،یسازد. در مدل سنت حققم زیرا ن مهیب یسود شرکت ها ،یاتیعمل یها نهیکه عالوه بر پرداخت خسارتها و هز

رات، پرداخت خسا یادعا ییآزما یمناسب جهت راست ییسازوکارها عدم وجود لیبه دل مهیب یشرکت ها

از حد بر  شیب دیتاک لیتاکنون به دل مهیب یدهند. شرکتها یانجام م یا رانهیخت گخسارات را به صورت س

چالش ها و  یدارا یبه طور سنت مهیصنعت ب لیدل نیتوجه کرده اند و به هم انیارکان، کمتر به مشتر نیا

                                                           
4  MunikhRe;  Tech Trend Radar 2019: Top 10 Trends, MunikhRe, 2019. 
5  SwissRe Institute; World Insurance: the great pivot east continues, SwissRe Institute, 2019 
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 یم یا مهیکم آنان به استفاده از خدمات ب لیتما جهیو در نت انیمشتر یتیاست که منجر به نارضا ییضعفها

 یطولن مه،یبا شرکت ب یارتباط یکانال ها یتوان به ناکارآمد یم انیمشتر یتینارضا لیدل نیشود. از مهم تر

مختلف، حق  یگروه ها یاقابل استفاده بر ریو غ کسانی ینامه ها مهیپرداخت خسارات، ب یندهایبودن فرآ

 (.14۰۰)خطیبی، نامه ها اشاره کرد  مهیافراد و مبهم بودن مفاد ب سکینامتناسب با سطح ر یها مهیب

 ی نوینورو فنا مهیصنعت ب

 یتواند با توسعه فناور یم یمهم و اثربخش در اقتصاد و بخش مال اریبس عیاز صنا یکیبه عنوان  مهیب صنعت

 یاقتصاد یها نهیجامعه را در زم یاعتماد عموم ان،یمشتر ازیو ارائه محصولت و خدمات نوآورانه متناسب با ن

صنعت به  نیا مه،یصنعت ب لگرانیاز تحل یاریبهبود دهد. براساس مطالعات مختلف و به اعتقاد بس یو اجتماع

به تحول خواهد بود.  ریناگز رامونیپ طینخواهد ماند و با توجه به تحولت مح یخود باق یو کنون یشکل سنت

نکنند،  دایپ ازیکه به آن ن یتا زمان یا مهیملموس بودن محصولت ب ریغ لیمعمول به دل انیمشتر ،یطرف از

ها  نهیدر هز مهیب یشرکتها تیعدم شفاف گر،ید یندارند. از طرف یمحصولت و خدمات نیچن دیبه خر یلیتما

 یواقع یایبه مزا نیبنابرامه شده و یب یآنان به شرکتها یاعتماد یدر زمان پرداخت خسارت منجر به ب ژهیبه و

 نیبنابرا. افتینفوذ آن در جوامع در حال توسعه کاهش خواهد  بیضر جهیخدشه وارد شده و در نت مهیب

و  یو آگاه تیشفاف جادیمت ابه س دیبا یمحصولت و خدمات خود و اعتمادساز جیبه منظور ترو مهیصنعت ب

 (.14۰۰)خطیبی،  حرکت کند نینو یهایرعت ارائه خدمات با استفاده از فناورس شیافزا

  نیبر بالک چ یمبتن مهیب ستمیس

 از عدم تقارن  یمشکالت ناش ن،ینامتمرکز مانند بالک چ یبسترها یفناور داشیبا پ ریاخ یسال ها در

 شده یطبقه بندریو استعالم عموم جامعه از اطالعات غ یو امکان دسترس یاطالعات تیشفاف جادیاطالعات با ا

 نیکالن، در سطح ب یها یگذار هیبا سرما 2۰17در سال  نیبالک چ یفناور نیاست. ا دهیفصل گرد، حل و 

ها و امکان  امیداده پ رهیذخ ،یکیالکترون یها امیداده پ یدر جهت انجام تراکنش ها یالملل به عنوان ابزار

 اتیاز خصوص یبا توجه به برخوردار نیعرضه اطالعات جهت مشاهده عموم شناخته شده است. بالک چ

 یکیالکترون یاز قراردادها دیدر قالب نسل جد یصنعت تیمالک وزهح یانعقاد قراردادها تیمنحصر به فرد، قابل

مشکالت  یصنعت تیبه حوزه مالک ییقراردادها نیهوشمند را فراهم نموده است. ورود چن یبا عنوان قراردادها

 تیامن جادیبرده  و منجر به ا انیرا از م مهیبار آن بر اقتصاد و ب انیز جینتا از عدم تقارن اطالعات و یناش

توان به عنوان نقطه  یرا م ینوظهور ندیفرا نیچن یساز ادهیرو پ نیگردد. از ا یحوزه م نیدر ا یمبادلت

 (.1399)ناصر،  شناخت یصنعت تیمالک مهیبر ب یمبتن یدر حوزه قراردادها یعطف
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 در بیمه نیچ بالک یکاربرد فناور

اطالعات  یابیرد تیو قابل یریرناپذییناشناس بودن، تغ ،ییتوان به تمرکززدا یم نیبالک چ یفناور یایاز مزا

است. در  یبقا به داده ها متک یبرا مهیب ،یاتیعمل یها سکیصنعت با ر کیشده اشاره کرد. به عنوان  رهیذخ

بالک  یدارد. فناور ازین یاطالعات کامل و واقعاز  یادیخسارت به حجم ز هیو تسو یسینو رهیپذ مه،یب یطراح

صنعت  یکپارچگیمرتبط را باز کند،  عیو صنا مهیدر صنعت ب یاطالعات یتواند به طور موثر کانال ها یم نیچ

بالک  یدهد. با بلوغ فناور شیآوردن اطالعات افزا تبه دس یرا برا مهیب یشرکت ها ییرا ارتقا دهد و توانا

 یهاستمیس (.2۰1۸)ایسپستیا و همکاران،  وجود دارد. مهیب و نیبالک چ رهیزنج کیامکان ساخت  ن،یچ

مختلف تراکنش هستند که منجر به پردازش  یندهایدر فرآ یسترتعامالت د ازمندیموجود ن مهیب یعموم

 یدلر برا ونیلیها مسالنه ده مهیصنعت ب ن،ی. عالوه بر انشود یپرداخت طولن هیو زمان تسو صحیح شود

)راکوار و  دهدیاز دست م یلبدلر را به خاطر مطالبات تق هاونیلیو م کندیخرج م یبه دعاو یدگیرس

 مهیرا در صنعت ب نیچ بالک یمحقق کاربرد فناور نیچند ها،تیمحدود نیرفع ا یبرا (.2۰1۸همکاران، 

به  تیکرد که در نها لیهوشمند تبد یتوان به قراردادها ینامه ها را م مهیبه عنوان مثال، ب. اند کرده یبررس

را به همراه خواهد  یبرابر نیچند یایکند. مزا یو پرداخت خسارت کمک م دییپردازش، تأ یخودکارساز

قرارداد  کیاز تقلب بالقوه. در واقع،  یریها و جلوگ نهیدر زمان، کاهش هز ییداشت، به عنوان مثال، صرفه جو

نوشته  یپرونده پزشک یداده ها یکنواختیو حفظ  مارستانیدر ب انیثبت نام مشتر یتواند برایهوشمند م

 نهیدهد: آنها هز یمنظم را کاهش م اتیو عمل یپزشک سوابق ینگهدار نهیهز یکیالکترون یشود. سوابق پزشک

با عملکرد  یپرونده پزشک یهاهند. دادهد یرا کاهش م یکاغذ یپزشک یپرونده ها یفضا و زمان صرف شده برا

فوراا  ،یکاغذ یبه خواندن سوابق پزشک ازیبتوانند بدون ن یتا کارکنان پزشک شوندیارائه م یاطالعات ستمیس

 ندشو یاستفاده م قیمطالعه و تحق یبرا یکیالکترون یمدارک پزشک همچنینکنند.  افتیرا در یشکسوابق پز

 (.2۰19)لیمین، 

  یدر حوزه مال نیبالک چ یفناور

 مهیمورد استفاده قرار گرفت، تمام سوابق ب یو در حوزه مال دیرس تکاملبه  نیبالک چ یکه فناور یزمان

شود  یثبت م نیبالک چ یرو کیبه  کیشده  مهیب یسالمت شخص یو پرونده ها یگذشته، سوابق اعتبار

سوابق سالمت و  نیتضم یبرا نیبالک چ یتواند از فناور یم ینترنتیا مهی. بستندیو جعل ن رییکه قابل تغ

را تحقق بخشد، که به  نیآنال یسینو رهیبرنامه پذ یاستفاده کند تا به طور واقع نیشده به صورت آنال مهیب

 رهیپذ ییدهد. کارا یگذاران را کاهش م مهیبهمچنین سایر و  نیگذاران آفال مهیب یزمان نهیطور موثر هز

حالت از  لیتبد ینترنتیا مهیحال، ب نیاست. در ع افتهیبهبود  یادیتا حد ز ینترنتیا مهیب یشرکت ها یسینو
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روش فروش  کی گرید ینترنتیا مهیمحقق کرده است. ب زیرا ن نیآنال یسینو رهیبه پذ نیآفال یسینو رهیپذ

 (.2۰1۸)روی و همکاران،  است. یاتیروش عمل کیبلکه  ست،ین

 مهیهوشمند ب یو قراردادها نیبالک چ یفناور

است و  رممکنیغ بایتقر نیبالک چ یدر بلوک ها یدستکار است.شده  عیداده توز گاهیپا کی نیچ بالک

شود.  یم جادیا نیدر بالک چ یمرجع مرکز کیبه  ازیتوان به آن اعتماد کرد. اعتماد بدون ن یم نیبنابرا

شبکه  کیتواند در  یباشد که م یکیزیف ای تالیجید یها ییدارا یتواند حاو یشده م عیکل توز تردف نیچن

 دیشبکه با یبه اشتراک گذاشته شود که در آن همه اعضا ییایجغراف یاز مؤسسات و مکان ها یاریدر بس

نقش در  یفایا یدر ابتدا برا نیبالک چ ی. فناور(2۰21)بوترین، خود را از دفتر داشته باشند  کسانینسخه 

 یهامانند تبادل اطالعات مراقبت یگرید یهادر حوزه ریاخ یهابود، اما در سالشده  یطراح یحوزه مال

قرار گرفته  یبردارمورد بهره زین نیتام رهی، زنج یصنعت اءیاش نترنتیا یهاعادلنه داده یبندبسته، یبهداشت

)جیانگ و در سالهای اخیر افزایش یافته است مهیب یبرا نیبر بالک چ یمبتن یراه حل ها همچنیناست. 

. آنها شوندیمستقر م نیبالک چ یهستند که رو یاانهیرا یهابرنامه هوشمند یقراردادها. (2۰2۰همکاران، 

دهند. توابع  یشده را انجام م فیتعر شیخاص، اقدامات از پ طیشوند و در صورت برآورده شدن شرا یفعال م

 رییتغ ایرا سانسور  اتوان آنه یپاسخ خواهند داد و پس از استقرار نم یهنگام فراخوان شهیقرارداد هوشمند هم

ند. ردا یتالیجید یبه قراردادها یکاغذ یقراردادها لیتبد ییهوشمند توانا ی. قراردادها(2۰21)بوترین، داد 

خودکار  یهاتا با ارائه تراکنش سازدیهوشمند کاربران را قادر م یقراردادها ،یسنت یبا قراردادها سهیدر مقا

 نی. همچن(2۰21)خان و همکاران، ، قراردادها و روابط اعتماد خود را مدون کنند یمقام مرکز کیبدون نظارت 

ارتباط برقرار کنند،  یخارج یها ستمیبا س ماایتوانند مستق یهوشمند نم یقابل ذکر است که قراردادها

شخص ثالث است که اطالعات  یمنبع اطالعات کیشود. اوراکل  یانجام م ارتباط توسط اوراکل ها نیا نیبنابرا

کند. به عنوان مثال،  یفراهم م یکاربرد یسیبرنامه نو یواسط ها قیرا از طر نیدر بالک چ وشمندقرارداد ه

Provable Ethereum API نیبالک چ یهوشمند و برنامه ها یقراردادها یاوراکل برا شرویپ سیسرو 

 (.2۰21)تیم، است 

 های مختلف صنعت بیمهتحول در شاخه

نامه و نیز تواند سبب افزایش اثربخشی در خرید بیمهمی چین بالک فناوری های مبتنی برسازی سیستمپیاده

تواند به فناوری بالک چین که یک شبکه غیرمتمرکز همتا به همتاست میروند اداری جبران خسارت شود. 

البته این فناوری که به  .ای بیانجامدتر بیمههزینهافزایش سرعت فرآیند پرداخت خسارت و نیز پوشش کم

. سازد، هنوز در آغاز راه استها را در محیطی امن فراهم میکاربران امکان ذخیره اطالعات شخصی و تراکنش

تواند به بالک چین می .همچنین مقررات مربوط به این فناوری نیز هنوز به صورت کامل تدوین نشده است

https://arznegar.com/tag/%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86/
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نامه های مختلف بیمه بیانجامد. برای نمونه، در بیمه خودرو، با ارزیابی اطالعات صاحب بیمهتحولی در شاخه

ای خاصی را به هر فرد ارایه کرد. همین توان پوشش بیمه)از جمله اطالعات مالی، سالمت و سابقه بیمه( می

تواند به شکلی بسیار سریع و یا در صورت تقاضای مشتری به انجام برسد. شاید حتی بتواند جبران خسارت می

ای از متغیرهای مربوط به ریسک، ارزش به ازای هر کیلومتر رانندگی مشتری با خودرو و بر اساس مجموعه

 .تواند همه این کارها را به صورت آنی به انجام رساندک چین میبیمه مذکور را تغییر داد. بال

های بیمه ها برای شرکتیکی دیگر از مزایای استفاده از فناوری بالک چین در صنعت بیمه، کاهش هزینه

های بزرگ ایجاد شده های بالیی را برای خسارتاست. این امر به ویژه در مواردی که شرکت بیمه باید هزینه

تواند ازد کاربرد دارد. همچنین درج اطالعات مختلف مربوط به مشتریان در دفاتر کل توزیع شده نیز میبپرد

 (.1397، پاکدامن) فرآیند درخواست خسارت را تسریع کند

 

 یاهداف اصل

برجسته  یهااند، هنوز چالشرا مطالعه کرده مهیبر صنعت ب نیبالک چ یفناور ریتأث یمحققان متعدد اگرچه

 یاز مفهوم اقتصاد مشارکت یمشارکت مهیمشترک وجود دارد. در اصل، مدل ب مهیفعال کردن ب یبرا یادیز

ها، شرکت نیب یسترسو د تیاست که در آن مالک یمدل اقتصاد کی»الهام گرفته شده است. مدل دوم 

محصولت، خدمات و  شود که یبازار م ییمنجر به کارا نی. اشودیها و مردم به اشتراک گذاشته مآپاستارت

 همتاشبکه همتا به  کی ،یمشارکت مهیب ن،ی. بنابرا(2۰13)اویانگ، « را به همراه دارد. دیرشد کسب و کار جد

واسطه  کیخود با کمک  یا مهیب یازهایرفع ن یبرا یسنت مهیب یشرکت ها یبه جا انیاست که در آن مشتر

 ،Airbnbمانند  ،یبر سود از اقتصاد مشارکت یمدل مبتن نیهستند. چند یمتک گریکدیبر وب، به  یمبتن

Uber کیواسطه )به عنوان مثال،  کیبه اعتماد به  ازیبردن ن نیاز ب مه،یصنعت ب یوجود دارد. برا رهیو غ 

همتا به همتا و به اشتراک  مهیبه شبکه ب وستنیپ یبرا انیمشتر قیبر وب( به منظور تشو یواسطه مبتن

بردن تنها نقطه مشکل اعتماد/شکست که در آن تمام  نیاز ب یبرا ن،یگذاشتن پول خود لزم است. عالوه بر ا

 ازین شدهعیداده توز یسازرهیذخ کیبه  شوند،یم رهیذخ رکزمرجع متم کیمشترک توسط  مهیب یهاتراکنش

نامه قابل  مهیب کی مه،یکسب و کار ب ندیبه فرآ دنیو سرعت بخش یخودکارساز یبرا ن،یاست. عالوه بر ا

 یاز امضا دیبا مهیب یراه حل مشارکت کی ت،یشود. در نها ینامه سنت مهیب نیگزیجا دیخواندن و خوداجرا با

داده  یعنیفرستنده ) تیو هو ،یکپارچگیمحرمانه بودن،  یعنی ،یتیامن یژگیکند تا سه و تفادهاس تالیجید

را محدود کند. تا  یکند تا هرگونه تقلب احتمال نیتضم مهیب ی( را در طول تبادل داده هاتیاحراز هو یها

فوق الذکر را در طول  زاماتتمام ال ،یتالیجید مهیب یموجود برا یاز راه حل ها کی چیه م،یدان یآنجا که ما م

منظور، ما  نیا ی. براردیگ ینظر نمبه خسارت( در  یدگیشده تا رس مهی)از ثبت نام ب مهیتجارت ب ندیفرآ
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CioSy بالک  یفناور یایکه از مزا نیبر بالک چ یمبتن یمشارکت مهیراه حل ب کی م،یکن یم شنهادیرا پ

نظارت و پردازش  یمشارکت مهیب ستمیس کیتوسعه  یصلا دهیبرد. ا یهوشمند بهره م یو قراردادها نیچ

به  ازیرفع ن یقرارداد هوشمند برا کیبا استفاده از  گرانمهیشده ب یآورپول جمع تیری( مد1مستمر با )

هوشمند،  یو مطالبات است. به عنوان قراردادها هانامهمهیب ی( اجرا2) ر،یدرگ مهیب یهااعتماد به طرف

 نیتوافق ب یاجرا یخودکارساز یبرا نیشده با استفاده از بالک چ عیپلتفرم توز کیدر  راردادهااستقرار قو

 . یشفاف و بدون دستکار یاوهیبه ش مهیب یها( ثبت تمام تراکنشIV) نیو همچن گذارمهیو ب گرمهیب

 

 گیرینتیجه

 .است کژگزینی و کژمنشی و اطالعات تقارن عدم مرتبط مسائل و فرآیندها بیمه صنعت در اصلی مساله

 بیمه صنعت در توجهی قابل میزان تا را مسائل این است قادر آن هایظرفیت به توجه با چینبالک فناوری

 این توسعه در نیز خود و کندمی استفاده گسترده بسیار اطالعات منابع از چینبالک آنکه ضمن .بخشد بهبود

 از حمایت فقدان چین، بالک هایقابلیت این علیرغم .کندمی ایفا اساسی نقش بیمه صنعت برای داده پایگاه

 از جدید، فناوری یک با مرتبط قوانین تصویب فرآیند بودن آهسته و حمایتی چارچوب نبود دولت، سوی

-بالک فناوری از گیریبهره مزایای مهمترین از .است روبرو آن با فناوری این که هستند ایعمده هایچالش

، هابیمه حق کاهش، هافعالیت کاری سیکل کاهش، فرآیندها سازیسادهمی توان به  بیمه صنعت در چین

 مشتریان مختلف اطالعات از عظیم بیس دیتا یک به دسترسیو  تقلبات از جلوگیری و ریسک از پیشگیری

 و مزایا از نوین، هایفناوری سایر همانند نیز چینبالک فناوری که داد نشان مطالعه این نتایج اشاره کرد.

 باید اما .است غالب آن معایب بر آن مزایای که است آن دهندهنشان هاآن برآیند که است برخوردار معایبی

 صدور فرآیندهای در دقت تواندمی و یابدمی تکامل زمان مرور به که است فناوری چینبالک که داشت توجه

 در جدی تالش مرکزی بیمه باید است، گونه همین وضعیت نیز ایران در. کند پیش از بیش را خسارت و

 آن سازیپیاده در دقیق نظارت با و باشد داشته را فناوری این دیجیتالی و قانونی هایزیرساخت آوردن فراهم

 به نقش تواندمی فناوری این صحیح سازیپیاده که داشت بیان باید .کند محیا را بیمه بازار توسعه زمینه

 و منطقی و صحیح خسارت برآورد بهینه، گذاریقیمت ه،بیم صنعت به نسبت عمومی اعتماد ارتقا در سزایی

 و ملی ثروت منطقی حفظ به نهایت در که داشت خواهد ریسک کم گذارانبیمه شناسایی و رسانیخدمت

  انجامد.می اقتصادی رشد
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