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 بخش دوم –کاربردهای عملیاتی قراردادهای هوشمند 
اربردهایی کدر مقاله قبل در زمینه کاربردهای قراردادهای هوشمند صحبت شد و 

های مالی های فرامرزی، وام و ثبت دادهبهادار، پرداختنظیر هویت دیجیتالی، اوراق 
مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به سایر کاربردهای مهم قراردادهای هوشمند 

 پردازیم.می

 دولت الکترونیک
های کاری در توانند به خودکارسازی و اتوماسون روالهای هوشمند میدقراردا

گیری و توسعه دلیل این قراردادها به شکلنهادهای دولتی کمک کند. به همین 
دولت الکترونیک کمک خواهد کرد. ثبت زمین و امالک و مستغالت بر روی بالکچین 

و مدیریت خریدوفروش امالک از طریق قرارادادهای هوشمند یکی از مهمترین 
جلوی بسیاری از تخلفات و  به واسطه آن توانندهای میمواردی است که دولت

کند را بگیرند. به ای باالیی نیز به دولت تحمیل میهایی که بار هزینهیکالهبردار
را به صورت  انتخاباتتوانند فرایند ها میکمک قراردادهای هوشمند، دولت

 . الکترونیک، امن، غیرقابل دستکاری و شفاف برگزار کنند

 مدیریت زنجیره تامین
قراردادهای هوشمند است. به مدیریت زنجیره تامین یکی از بزرگترین کاربردهای 

زنجیره تامین به صورت کلی و همه جانبه دچار تغییر و تحول کمک این قراردادها، 
، توان به صورت شفافخواهد شد. برای نمونه به کمک قراردادهای هوشمند می

کاالها و مواد اولیه را در طول زنجیره تامین رصد و مدیریت کرد تا بدین ترتیب ضمن 
انبارها برای دپوی در ورود کاالهای جعلی به مسیر تولید، ظرفیت خالی  جلوگیری از

 د تا کل زنجیره تامین با یک نظم و هماهنگی به جلو رود.ر کاالها را نیز ایجاد ک

 بیمه
صنعت بیمه به دلیل نیاز به احراز هویت و شفافیت که منجر به کاهش 

شود، به قراردادهای هوشمند نیاز دارد. در صنعت بیمه ای میهای بیمهکالهبرداری
برای آنکه قراردادهای هوشمند بتوانند قدرت و توانایی خود را نشان دهند به 

بیمه گذاران و رگوالتورهای حوزه رد. های دیگری نظیر اینترنت اشیاء نیز نیاز دافناوری
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ای، توانند ضمن جلوگیری از رفتارهای سلیقهبیمه، به کمک قراردادهای هوشمند می
قوانین و مقررات حوزه بیمه را بر این صنعت حاکم کنند. برای نمونه چنانچه تاخیر 
 در تمدید بیمه مشمول جریمه باشد، این جریمه توسط قرارداهای هوشمند و بدون

شود و هیچ کسی توانایی تغییر یا توقف این دخالت انسان محاسبه و اعمال می
 فرایند را ندارد.

 های بالینیآزمایش
های بالینی را با امنیت و اعتبار توان نتایج آزمایشبه کمک قراردادهای هوشمند می

د. بسیار باالیی بین نهادهای مختلف همچون بیمه، بیمارستان و مانند آن جابجا کر 
گذاری امن و قراردادهای هوشمند با حفظ حریم خصوصی داده، امکان به اشتراک

 آورد. الکترونیکی اسناد پزشکی را فراهم می

 های امانیحساب
دات کاالیی که تعهدات مالی برای یکی از طرفین معامله به همراه اودر بسیاری از مر 

داشته باشد تا در صورت تحقق دارد، نیاز است یک نهاد و یا حساب میانجی وجود 
تعهدات، پول را به حساب فروشنده کاال واریز کند. چنانچه طرفین معامله به 

اعتماد داشته باشند، خریدار قبل یا پس از تحویل کاال پول را به حساب  ریگدیک
کند اما اگر به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، یک نفر به عنوان فروشنده واریز می

شود تا خریدار پول را به وی تحویل دهد و در صورت تحویل ن مییکم تعیناظر یا حا
کاال، ناظر پول را به فرونشده تحویل دهد یا اگر کاال طبق شرایط به خریدار نرسید، 

 پول را به وی مرجوع کند.

توان بدون نیاز به یک ناظر که ممکن است در به کمک قراردادهای هوشمند، می
ده یا جانب دارانه رای دهد، یک حساب امانی تعریف کرد و قضاوت خود اشتباه کر 

قرارداد هوشمند پس از بررسی تعهدات طرفین پول را یا به حساب فروشنده واریز 
 کند.کند یا به صورت خودکار به خریدار مرجوع میمی
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 بندیجمع
قراردادهای به انتهای مقاله بررسی کاربردهای قراردادهای هوشمند رسیدیم. 

ها در خودکارسازی فرایندهای توزیع شده، نقش مهمی مند به دلیل توانایی آنهوش
های امانی، در اقتصاد جهان خواهند داشت. برای بسیاری از کاربردها نظیر حساب

بیمه و انتخابات دیجیتالی، به نظر راهکاری عملیاتی شفاف و قابل اعتمادی جز 
 قراردادهای هوشمند وجود نداشته باشد.

قالب توسعه قراردادهای هوشمند  این راهکارها، بر روی شبکه سور و در تمامی
 سازی هستند.مبتنی بر محیط سالیدیتی قابل پیاده

 در مقاله بعدی بیشتر با محیط سالیدیتی اشنا خواهیم شد.


