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چکیده
قراردادهای  مفاد  اجرای  که  است  پدیده ای  اطالعات  تقارن  عدم 

در  پدیده  این  می دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  صنعتی  مالکیت  بیمه 

که یکی  گونه ای  موارد عدم وجود شفافیت اطالعاتی رخ می دهد به 

اختیار  در  که  دارد  دسترسی  اطالعاتی  به  نسبت  قرارداد  طرفین  از 

بیمه  قراردادهای  بر  کم  حا اصول  از  برخی  گرچه  ا نیست.  دیگری 

را  قرارداد  طرفین  نیت،  حسن  کثر  حدا اصل  مانند  صنعتی  مالکیت 

می کند،  اطالعاتی  شفافیت  ایجاد  و  دقیق  اطالعات  ارائه  به  ملزم 

صحیح  اجرای  متعاملین،  از  یکی  در  سوءنیت  وجود  موارد  در  اما 

قراردادهای منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله 

ایجاد  و  بیمه گذار  و  بیمه گر  منفی  انتخاب  پدیده  این  ایجاد  نتایج 

اقتصادی  توسعه  بر  سوء  آثار  واجد  که  است  اخالقی  مخاطرات 

این  حل  راستای  در  راه حل هایی  البته  می شود.  تلقی  کشور  یک 

از  اطالعاتی  شفافیت  ایجاد  آن  بهترین  که  است  موجود  چالش ها 

ایران  الکترونیکی در نظام حقوقی  ابزارهای نوین  طریق پیاده سازی 

که با برخورداری از شاخصه های  ک چین بستری است  می باشد. بال

منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را 

فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.

E22, Q11 : JEL طبقه بندی
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Mn.ujsasac0077@yahoo.com 1. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی  

ک دانشگاه علوم قضایی 2. کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امال
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1. مقدمه: طرح مسأله 
مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق مالکیت معنوی 

که حقوق غیرمادی ناشی  شاخه ای از حقوق تجارت است 

یا  صنعتی  تجاری،  عالیم  مانند  مشخص کننده  عالیم  از 

مشخصات  و  عالمت  یا  سمبل  تجاری،  اسم  خدماتی، 

حاصل  حقوق  به  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  کاال  منشاء 

گواهی  اختراع،  ورقه های  قبیل:  )از  نوآوری  و  خالقیت  از 

مسائل  و  ترسیمات  و  اشکال  به  باالخره  و  مصرفی  اشیاء 

مالکیت  حقوق  از  سوءاستفاده  و  نامشروع  رقابت  به  راجع 

در  چه  صنعتی،  مالکیت  امروزه  می پردازد.  صنعتی( 

حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به علت الزامات 

یکدیگر،  با  کشورها  اقتصادی  روابط  و  بین المللی  بازرگانی 

نوع  این  پیدایش  با  است.  گرفته  قرار  جدی  حمایت  مورد 

حقوق  و  شده  پدیدار  جدیدی،  حقوقی  مسائل  مالکیت، 

از  یکی  است.  کرده  رو  روبه  مختلفی  چالش های  با  را  دانان 

مالکیت  بیمـه  است.  صنعتی  مالکیت  بیمه  مسائل  این 

قوی ترین  و  اقتصادی  نهادهای  عمده ترین  از  یکـی  صنعتی 

دیگر  برای  تـأمینی  و  کننده  پشتیبانی  انکارترین  قابل  و 

گر  ا است.  مخترعین  و  اجتماعی  اقتصادی،  مؤسسه های 

و تداوم فعالیت های علمی  بـرای حفظ اختراع خود  مخترع 

خویش از پوشش های بیمه ای مناسب برخوردار نباشد و در 

نتیجه از ادامه فعالیت منصرف شود، در نهایت این اقتصاد 

که تضعیف خواهد شد ]1[.   کشور است 

با  امروزه  زمینه،  این  در  موجود  مسائل  تمام  به  توجه  با 

فکری  آفرینه های  باالی  ارزش  و  اقتصادی  اهمیت  به  توجه 

ایجاد  یا  اموال  این  به  خسارت  ورود  از  ترس  و  سو  یک  از 

ضرورت  دیگر،  سوی  از  مخترعان  و  تجار  برای  مسئولیت 

شده  آشکار  پیش  از  بیش  صنعتی  مالکیت  بیمه  بودن  دارا 

از  که  دارد  وجود  صنعت  این  در  موانعی  حال  این  با  است. 

عمده  تحوالت  واقع  در  است.  کرده  جلوگیری  آن  پیشرفت 

سـرعت  و  آن  شدن  جهانی  مانند  کسب وکار،  محیط  در 

بـاالی تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری 

گردیده  صنعتی  مالکیت  بیمـه  سازمان های  در  مدیریت 

مـدیریت  پیچیده  و  خاص  و  سخت  شرایط  این  در  است. 

فرایند  از  مهمی  بخش  موجود،  یسک های  ر بـر  مـؤثر،  یسـک  ر

مدیریت  شناسایی  می دهد.  تشکیل  را  تصمیم گیری 

تقویـت  بـرای  کـه  اسـت  جدیـد  یکردهای  رو از  یکی  یسک،  ر

قرار  استفاده  مورد  بیمه  سازمان های  اثربخشی  ارتقـای  و 

مانع  یک  می توان  را  نامتقارن  اطالعات  رو  این  از  می گیرد، 

کـه حکایت  مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانسـت 

که در اختیار فروشندگان و خریداران  از تفاوت اطالعاتی دارد 

این بازار است ]2[. 

از  یکی  آن  در  که  است  حالتی  اطالعات  تقارن  عدم 

دیگر  طرف  که  دارد  دسترسی  اطالعاتی  به  قرارداد،  طرفین 

قرارداد  این پدیده در  آنها دسترسی نداشته باشد.  به  قرارداد 

معامالت  در  قدرت  توازن  عدم  نوعی  ایجاد  به  منجر  بیمه 

می شود. این امر در نهایت منجر به ورشکستگی شرکت های 

رفتن  بین  از  صنعتی،  مالکیت  بیمه  افتادن  رونق  از  بیمه، 

حقوق ناشی مالکیت صنعتی و ضربه خوردن تولید داخلی 

رشد  و  توسعه  از  ممانعت  آن  اجتناب ناپذیر  اثر  که  می گردد 

این  از  جلوگیری  برای   .]3[ بود  خواهد  کشور  اقتصادی 

بر  سعی  پژوهش  این  در  که  دارد  وجود  کارهایی  راه  نتایج، 

نوظهور شده  فناوری های  پرتو  در  کارا  ارائه مدلی  و  آنها  ارائه 

بیمه  صنعت  در  رقابت  گسترش  به  توجه  با  واقع  در  است. 

عرصه،  این  در  خصوصی  بیمه گران  تعداد  افزایش  و  کشور 

بین  اطالعات  یع  توز شناخت  و  مشکالت  و  موانع  بررسی 

به  و مسائل مربوط  بیمه گر(  و  بیمه )بیمه گذار  قرارداد  طرفین 

بازبینی  به منظور  اطالعات  تقارن  عدم  پدیده  جمله  از  آن، 

قیمت گذاری و تعیین تعرفه های آن ضروری به نظر می رسد. 

که نسبت به سایر  قرارداد بیمه به دلیل ماهیت خاصی 

است.  خود  به  مخصوص  قواعد  و  اصول  دارای  دارد،  عقود 

از  می باشد.  نیت  حسن  کثر  حدا اصل  اصول،  این  از  یکی 

از  که  می پذیرد  آینده  در  را  خساراتی  جبران  بیمه گر  که  آنجا 

گاهی ندارد بنابراین بیمه گذار باید در ارائه  میزان دقیق آنها آ
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داده ها و اطالعات الزم و بایسته، حسن نیت داشته باشد. 

که بر پایه احتمال و  در غیر این صورت زیربنای قرارداد بیمه 

از  گاهی  آ بدون  بیمه گر،  زیرا  می رود.  سؤال  زیر  است  اتفاق 

اظهارات  با  بیمه گذار  بوده  قرار  که  آن  اهمیت  و  خطر  میزان 

کند، پوشش بیمه ای  برای بیمه گر روشن  را  آنها  درست خود 

می کند.  مخدوش  را  بیمه گر  رضایت  و  توافق  این  و  می دهد 

در  نیت  حسن  کثر  حدا اصل  رعایت  عدم  نتایج  از  یکی 

تقارن  عدم  پدیده  بیمه گذار،  یا  بیمه گر  سوی  از  بیمه  قرارداد 

اطالعات می باشد ]4[.

نامتمرکز  بستر های  فناوری  پیداش  با  اخیر  سال های  در 

اطالعات  تقارن  عدم  از  ناشی  مشکالت  ک چین،  بال مانند 

استعالم  و  دسترسی  امکان  و  اطالعاتی  شفافیت  ایجاد  با 

و  حل  شده،  طبقه بندی  غیر  اطالعات  از  جامعه  عموم 

سال  در  ک چین(  )بال فناوری  این  است.  گردیده  فصل 

بین الملل  سطح  در   ]5[ کالن،  سرمایه گذاری های  با   2017

کنش های داده پیام های  ابزاری در جهت انجام ترا به عنوان 

اطالعات  عرضه  امکان  و  پیام ها  داده  ذخیره  الکترونیکی، 

ک چین  بال است.  شده  شناخته   ]6[ عموم  مشاهده  جهت 

فرد،  به  منحصر  خصوصیات  از  برخورداری  به  توجه  با 

قراردادهای حوزه مالکیت صنعتی در قالب  انعقاد  قابلیت 

قراردادهای  عنوان  با  الکترونیکی  قراردادهای  از  جدید  نسل 

قراردادهایی  چنین  ورود  است.  نموده  فراهم  را  هوشمند 

تقارن  عدم  از  ناشی  مشکالت  صنعتی  مالکیت  حوزه  به 

یان بار آن بر اقتصاد و بیمه را از میان برده  اطالعات و نتایج ز

از  می گردد.  حوزه  این  در  مبادالتی  امنیت  ایجاد  به  منجر  و 

این رو پیاده سازی چنین فرایند نوظهوری را می توان به عنوان 

مالکیت  بیمه  بر  مبتنی  قراردادهای  حوزه  در  عطفی  نقطه 

صنعتی شناخت.

حاصل  نتایج  بررسی  به  ابتدا  گفتار  چهار  در  مقاله  این 

از عدم تقارن اطالعات )گفتار اول( و پس از آن به بیان تأثیر 

بر بیمه مالکیت صنعتی )گفتار دوم(  تقارن اطالعات  عدم 

مدلی  بیان  به  آن  از  پس  و  سوم(  )گفتار  بیمه  خاص  صور  و 

این  وقوع  از  پیشگیری  راستای  در  راه حلی  به عنوان  فناورانه 

پدیده )گفتار چهارم( می پردازد.

2. مبانی نظری تحقیق
مالکیت  بیمه  در  اطالعات  تقارن  عدم  از  حاصل  نتایج   .1-2

صنعتی 

پدیده عدم تقارن اطالعات در قرارداد بیمه دارای دو نتیجه 

دیگری  و  منفی،  انتخاب  پدیده  یکی  می باشد  مهم  بسیار 

که ذیال به تفصیل مورد تجزیه و  مخاطرات اخالقی می باشد 

گرفته اند.  تحلیل قرار 

2-1-1. انتخاب منفی در قرارداد بیمه و انواع آن

صنعت  اقتصاد،  در  که  است  اصطالحی  منفی  انتخاب 

به  اصطالح  این  دارد.  کاربرد  یسک  ر مدیریت  و  آمار  بیمه، 

بودن  نامتقارن  اثر  بر  آن،  در  که  می کند  اشاره  بازاری  فرایند 

و  فروشنده  بین  متفاوت(  اطالعات  به  )دسترسی  اطالعات 

می آید.  وجود  به  بازار  در  نادرستی  و  اشتباه  نتایج  خریدار، 

بد  مشتریان  یا  محصوالت  انتخاب  احتمال  حالت  این  در 

انجام  برای  بانک  که  هنگامی  مثال،  به عنوان  است.  بیشتر 

تعیین  مشتریان  تمام  برای  کارمزدی  یا  قیمت  بانکی،  امور 

که حجم فعالیت بیشتری  می کند، احتمال اینکه مشتریانی 

باالتر  بپذیرند،  را  قیمت  دارند(،  کمتری  )سودآوری  دارند 

می باشد. 

نوع  از  بانک  اطالعات  جامعیت  عدم  امر  این  علت 

بنابراین  است.  متفاوت  قیمت های  تعیین  و  مشتریان 

اطالق  شرایطی  به  جانبی  انتخاب  همان  یا  منفی  انتخاب 

اطالعات  قرارداد  یا  کره  مذا یک  طرف  دو  آن  در  که  می شود 

متقارنی نسبت به وضعیت یکدیگر ندارند. این امر منجر به 

می شود؛  بیمه  شرکت  یسک  ر افزایش  و  غلط  تصمیم گیری 

اساس  بر  بیمه نامه،  یک  برای  حق  بیمه  مواردی  در  که  چرا 

می شود.  تعیین  بیمه  شده  ها  یسک  ر وضعیت  میانگین 

از  باالتر  را  خود  بیمه  مورد  یسک  ر بیمه گذاری  گر  ا بنابراین 
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که  یسک( بداند، حاضر است بیمه  نامه ای را  میانگین )پر ر

توسط شرکت بیمه با یک حق  بیمه میانگین به او پیشنهاد 

شرکت  یسک  ر حالت  این  در  کند.  خریداری  است  شده 

خسارت  وقوع  احتمال  که  چرا  است.  یافته  افزایش  بیمه 

کژگزینی از طریق این مکانیسم،  برای این بیمه  نامه باالست. 

کاهش سودآوری شرکت های بیمه خواهد شد ]7[. باعث 

باید توجه داشت معامالت بیمه ای را اصول خاص آن، از 

سایر معامالت و روابط حقـوقی بـین افـراد متمایز میکند و هر 

بـه رعایـت و  یک از طرفین قرارداد )بیمه گر و بیمه گذار( ملزم 

گردید یکی  که بیان  ایفای آن تعهدات می باشند. همان طور 

کثر حسن  کم بـر قـرارداد های بیمـه ای، اصـل حدا از اصول حـا

این  بیمه  قرارداد  طرفین  برای  اینکه  به  توجه  با  است.  نیت 

تعهد  قبول  و  بیمه نامه  صدور  از  قبل  که  نـدارد  وجود  امکان 

که برای بیمه  جبران خسارت احتمالی، هر یک از امـوالی را 

کیفیت خطـر  کردن به او عرضه می شود از نزدیک مالحظه و 

هر  برای  وظایفی  بیمه،  قانون  نظر  از  لذا  کند،  یابی  ارز را  آن 

گرفته  یک از طرفین قـرارداد جهـت اجرای حسن نیت در نظر 

ضمانت  لحـاظ  از  و  می باشـند  آن  رعایت  به  ملزم  که  شده 

اجرا، در صورت تخلف طرف دیگر، هر یـک از طـرفین عقـد 

)بیمـه گر و بیمه گذار( می تواند، عقد بیمه را باطل اعالم نماید 

مخصوص  نیت  حسن  اصل  رعایت  دیگر  سوی  از   .]8[

در  را  خود  تعهدات  باید  نیز  بیمه گر  بلکه  نیست،  بیمه گذار 

گاهی بیمه گذار  هنگام صدور بیمه نامه به صورت روشن به آ

برساند و در بیمه نامه درج نماید تا بیمه گذار از میزان پوشش 

اصل  به  پایبندی  که  پیداست  گفته  نا  .]9[ باشد  گاه  آ خود 

حسن نیت از سوی بیمه گر در هنگام اجرای قرارداد و انجام 

تعهداتش بیشتر نمایان می شود. 

کلی دو حالت نمود پیدا میکند.  به طور  انتخاب منفی 

دیگر  حالت  است.  بیمه گر  منفی  انتخاب  اول  حالت 

انتخاب منفی بیمه گذار می باشد. با توجه به اهمیت بحث 

شده  بیان  حاالت  از  یک  هر  بررسی  به  تفصیال  ادامه  در 

پرداخته می شود:

2-1-1-1. انتخاب منفی بیمه گر 

که بیمه گذار در انتخاب   انتخاب منفی بیمه گر زمانی است 

کمبود  این  باشد.  نداشته  مناسبی  اطالعات  بیمه  شرکت 

اطالعات می تواند در مورد میزان توانگری مالی شرکت بیمه 

جهت جبران خسارت بیمه گذار هنگام وقوع، قیمت رقابتی 

کیفیت ارائه  در مقایسه با سایر شرکت های بیمه و همچنین 

خدماتی مانند سهولت فرایند پرداخت خسارت مؤثر باشد. 

همچون  مهمی  شاخص های  اطالع رسانی  با  مرکزی  بیمه 

گاهی  آ موجب  می تواند  بیمه  شرکت های  مالی  توانگری 

جامعه از وضعیت شرکت های بیمه شود. در عین حال این 

که توانگری مالی  کرد  امر شرکت های بیمه را ترغیب خواهد 

بر  بهتری  نظارت  می تواند  ناظر  نهاد  و  دهند  افزایش  را  خود 

عملکرد آن ها داشته باشد.

موجب  می تواند  متعددی  عوامل  که  داشت  توجه  باید 

انتخاب منفی بیمه گر یا بیمه گذار شود. برخی از این عوامل 

عبارتند از:

اول. عدم تفکیک مشتریان

در واقع با توجه به تعدد مشتریان و در دست نبودن اطالعات 

آنها، شرکت های بیمه قادر به تفکیک مشتریان خود نیستند. 

این  بیمه،  شرکت های  اساسی  مشـکالت  از  یکـی  بنـابراین 

آنها  تمایل  میزان  نظر  از  را  نوع مشتریان  نمی توانند  که  است 

منشـاء  یسـک  ر یـرا  ز کنند،  تفکیک  و  تشخیص  یسک،  ر به 

است.  بیشتر  خسارت  منزله  به  باالتر،  یسـک  ر و  خسـارت 

روانی  و  شخصی  مسأله ای  یسـک،  ر بـه  تمایـل  درجه  مسأله 

که چه میزان از متمایل به  است و هر فرد، به خوبی می داند 

که شرکت های  یسک گریزی یا مواجهه با آن است، در حالی  ر

بیمه نمی توانند این تمایل را تشـخیص دهند، لذا اطالعات 

مشتریان،  یسک  ر به  تمایل  میزان  درباره  بیمه  شرکت های 

دو  آن  میان  توصیف،  این  با  و  است  مشتریان  خود  از  کمتر 

تمایل  زیرا مسأله  ایجاد می گردد.  نامتقارن  پدیده اطالعات 

کـه بسـتگی بـه ژنتیک، سن، جنس،  یسک، امـری اسـت  به ر
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کـه  تحصیالت، ثروت و محیط خانوادگی فرد دارد و تا زمـانی 

یا  کرده  پرهیز  آن  از  باشد،  هزینه  مستلزم  فرد  برای  آن  اظهار 

اطالعات غلط را منتقل می نماید ]10[.

دوم. منافع بیمه گر

بـاال  همچنـین  و  خود  منافع  حفظ  جهت  بیمه  شرکت های 

اطالعات  از  برخورداری  دلیل  به  است  ممکن  سود  بـردن 

یک  پذیرش  با  بیمه گری  بـازار  نبـودن  شـفاف  و  نامتقارن 

شرکت  اینجا  در  شوند.  مالی  یان  ز باعث  نیز  پرخطر  یسک  ر

یسـک،  گمان اینکه با تحت پوشش قرار دادن ایـن ر بیمه، به 

به  دست  داشت  خواهد  عاید  باالتری  مراتـب  بـه  بیمـه  حـق 

انتخاب نامساعد می زند. 

سوم. عدم رعایت حسن نیت از سوی بیمه گذاران

از  که  آینده می پذیرد  را در  که بیمه گر جبران خساراتی  از آنجا 

ارائه  در  باید  بیمه گذار  بنابراین  ندارد  گاهی  آ آنها  دقیق  میزان 

باشد  داشته  نیت  حسن  بایسته،  و  الزم  اطالعات  و  داده ها 

است  اتفاق  و  احتمال  پایه  بر  که  بیمه  قرارداد  زیربنای  وگرنه 

و  خطر  میزان  از  گاهی  آ بدون  بیمه گر،  زیرا  می رود.  سؤال  زیر 

که قرار بوده بیمه گذار با اظهارات درست خود آنها  اهمیت آن 

کند، پوشش بیمه ای می دهد و این توافق  را برای بیمه گر روشن 

و رضایت بیمه گر را مخدوش می کند ]11[. این در حالی است 

که برخی بیمه گذاران در پیشبرد اهداف مقرر از انعقاد قرارداد 

بیمه نه تنها مبادرت به حسن نیت در مفاد قرارداد نمی کنند، 

یا  وارده  بر تغلیظ خسارت  نیز قصد  بلکه به جهات مختلفی 

که به جهت وجود عدم  یافت خسارت بیشتری می نمایند  در

گاهی بیمه گر  تقارن اطالعات موجود میان بیمه گر و بیمه گذار، 

ملزم به پرداخت خسارات ناروا نیز می گردد.

2-1-1-2. انتخاب منفی بیمه گذار

رخ  هنگامی  بیمه  بازار  در  منفی  انتخاب  دیگر  حالت 

بیمه گر  به  نسبت  بیمه(  )متقاضی  بیمه گذار  که  می دهد 

بیمه شده  مورد  در  کامل تری  اطالعات  بیمه(  )شرکت 

یک  یا  شخص  یک  می تواند  که  بیمه  مورد  )موضوع 

تصمیم گیری  به  منجر  امر  این  باشد.  داشته  باشد(  شئی 

در  که  چرا  می شود؛  بیمه  شرکت  یسک  ر افزایش  و  غلط 

میانگین  اساس  بر  نامه،  بیمه   یک  برای  حق  بیمه  مواردی 

گر  ا بنابراین  می شود.  تعیین  بیمه  شده ها  یسک  ر وضعیت 

)پر  میانگین  از  باالتر  را  خود  بیمه  مورد  یسک  ر ی  بیمه گذار

که توسط شرکت  یسک( بداند، حاضر است بیمه نامه ای را  ر

است  شده  پیشنهاد  او  به  میانگین  حق  بیمه  یک  با  بیمه 

افزایش  بیمه  شرکت  یسک  ر حالت  این  در  کند.  ی  خریدار

بیمه  نامه  این  برای  خسارت  وقوع  احتمال  که  چرا  می یابد. 

دارند  پایینی  یسک  ر که  بیمه گذارانی  عالوه براین  باالست. 

نمی بینند،  مناسب  خود  برای  را  میانگین  حق  بیمه  این  و 

تقاضای  بنابراین  کرد.  نخواهند  ی  راخریدار بیمه نامه  این 

بیش تر  بیمه نامه  این  برای  باال  یسک های  ر با  بیمه  گذاران 

است ]12[.

کاهش  باعث  مکانیزم،  این  طریق  از  منفی  انتخاب 

صورت  این  در  شد.  خواهد  بیمه  شرکت های  ی  سودآور

سنگینی  یان های  ز متحمل  بیمه گذار  که  است  محتمل 

انتخاب  از  نوع  این  ایجاد  علل  از  مهمی  بخش  شود. 

است.  ی  قانون گذار و  نظارتی  نهادهای  متوجه  منفی 

نهاد  مهم ترین  مرکزی  )بیمه  بیمه  شرکت های  بر  ناظر  نهاد 

با  است(  ایران  در  بیمه  شرکت های  بر  قانون گذار  و  ناظر 

ی  شفاف ساز راستای  در  می تواند  مختلف،  قوانین  وضع 

با  مرکزی  بیمه  بردارد.  گام  بیمه  شرکت های  وضعیت 

مالی  توانگری  همچون  مهمی  شاخص های  اطالع رسانی 

از  جامعه  گاهی  آ موجب  می تواند  بیمه  شرکت های 

امر  این  حال  عین  در  شود.  بیمه  شرکت های  وضعیت 

مالی  توانگری  که  کرد  خواهد  ترغیب  را  بیمه  شرکت های 

بر  بهتری  نظارت  می تواند  ناظر  نهاد  و  دهند  افزایش  را  خود 

عملکرد آن ها داشته باشد.
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2-1-2. مخاطرات اخالقی ناشی از عدم تقارن اطالعات در بیمه 

مالکیت صنعتی

قرارداد  در  اطالعات  تقارن  عدم  پدیده  نتایج  از  دیگر  یکی 

از اصول مسلم  ]13[. یکی  بیمه مخاطرات اخالق می باشد 

از  حفاظت  به  بیمه گذار  اخالقی  تعهد  بیمه،  صنعت  در 

که  است  این  بر  فرض  مثال،  به عنوان  است.  بیمه  موضوع 

که خودرو خود را نزد شرکت بیمه، در مقابل  مالک اتومبیلی، 

پیشگیری  برای  الزم  اقدامات  است،  نموده  بیمه  سرقت 

در  اتومبیل  نمودن  قفل  دزدگیر،  نصب  همچون  سرقت،  از 

گر پس  هنگام پیاده شدن و مانند آن را اعمال خواهد نمود. ا

که در صورت  از انعقاد قرارداد بیمه و حصول اطمینان از این 

خسارت  جبران  به  موظف  بیمه  شرکت  اتومبیل،  سرقت 

خود  اتومبیل  از  حراست  به  نسبت  بیمه گذار  است،  وارده 

یسک  ر با  بیمه گر  شرکت  نماید،  مسامحه  و  سهل انگاری 

گونه شدیدتر  ناشی از »مخاطره اخالقی« مواجه شده است. 

»مخاطره اخالقی«، مشارکت بیمه گر در بروز خطر مورد بیمه 

این  از  جلوگیری  برای  است.  اتومبیل-  سرقت  اینجا،  -در 

نتایج سه راه کار وجود دارد:

اول.تقویت شاخص های اخالقی 

تقویت  طریق  از  جامعه  در  صداقت  و  امانت داری  مانند 

نهادهای غیررسمی همچون اخالق و دینداری.

دوم. تقویت نهادهای رسمی در جامعه 

و  شده  قانون مندی  و  شفافیت  افزایش  به  منجر  امر  این 

هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می دهد. 

کیفیت، ارتقاء  کنترل  گسترش نظام  ارتقاء نظام ثبت بیمه، 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان سازی 

مبادله«  »هزینه  کاهش  کالم،  یک  در  و  قضایی  سیستم 

نهادهای  تقویت  دستاوردهای  از  بخشی  به عنوان  می تواند 

رسمی در جامعه تلقی شود.

کارشناسی و نظارتی بیمه سوم. ارتقاء سیستم 

بروز  زمینه  انسان ها،  تربیت  مسیر  در  حرکت  با  نخست  راه 

کاهش می دهد. راه دوم و سوم مبتنی بر  مخاطرات اخالقی را 

که جامعه با »فقر اخالقی« مواجه است و از  این فرض هستند 

و  بیمه گران  بالقوه  به صورت  اخالقی  مخاطرات  رهگذر،  این 

بیمه گذاران را تهدید می کند. به همین دلیل راه کار های دوم 

مخاطراتی  رسیدن  فعلیت  به  از  جلوگیری  صدد  در  سوم  و 

بیمه  که  است  روشن  دارند.  وجود  »بالقوه«  که  هستند 

نمی تواند  خاص،  اهداف  با  اقتصادی  بنگاه  یک  به عنوان 

جامعه  در  رسمی  نهادهای  تقویت  یا  و  اخالق  یج  ترو متولی 

باشد و الزاما باید سطح فعلی نهادهای رسمی و غیررسمی را 

به عنوان متغیرهای داده شده )given( بپذیرد ]14[.

که نسبت  این وظیفه دولت و رهبران فکری جامعه است 

جامعه  در  غیررسمی(  و  رسمی  از  )اعم  نهادها  مهندسی  به 

به خصوص  نهادی  تغییرات  آهنگ  البته  و  کنند  اقدام 

بانک  برای  آنچه  است.  کند  غیررسمی  نهادهای  مورد  در 

جامعه  هرچه  که  است  روشن  و  است  سوم  طریق  می ماند، 

ببرد  رنج  بیشتری  نهادی  عقب ماندگی  از  بیمه  پیرامون 

و  بیشتر  جامعه  در  مبادله  هزینه  هرچه  دیگر،  )به عبارت 

برای  بانک ها  باشد(  پایین تر  آن  در  اخالقی  استانداردهای 

پیمودن  به  مبرم تری  نیاز  مشارکتی  بانکداری  عرصه  به  ورود 

بانک  تصمیم گیری  در  آنچه  داشت.  خواهند  سوم  طریق 

بازده  »با  مالی  تأمین  از دو شیوه  یکی  انتخاب  در خصوص 

ثابت« و »مشارکتی« و نیز تصمیم گیری درباره سهم هریک از 

کننده  این دو شیوه در سبد دارایی های بانک، نقش تعیین 

کسب  برای  است  مجبور  بیمه گر  که  است  هزینه ای  دارد، 

تأمین در مقابل مخاطرات اخالقی ناشی از هر پروژه، بپردازد 

و به بیان دیگر، هزینه پیمودن طریق سوم از سه طریق پیش 

گفته، بپردازد. الزمه پیمودن این طریق، تجهیز صنعت بیمه 

نظارتی  و  کارشناسی  مدیریتی،  پیشرفته  سیستم های  به 

است ]15[.
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2-2ـ  واکاوی تأثیر عدم تقارن اطالعات در بیمه مالکیت صنعتی 

عدم تقارن اطالعات در بیمه مالکیت صنعتی باعث ایجاد 

گاهی می تواند منجر  نوعی عدم توازن قدرت می شود. این امر 

گرفتن توازن قدرت در انعقاد معامالت،  به تحت الشعاع قرار 

از بین رفتن  به  یا حتی منجر  ورشکستگی شرکت های بیمه 

حقوق ناشی از مالکیت صنعتی شود. حال برای جلوگیری 

یم.  که در زیر به آنها می پرداز از این آثار راه کارهایی وجود دارد 

کشور  گسترش رقابت در صنعت بیمه  در واقع با توجه به 

بررسی  عرصه،  این  در  خصوصی  بیمه گران  تعداد  افزایش  و 

طرفین  بین  اطالعات  یع  توز شناخت  و  مشکالت  و  موانع 

از  آن،  به  مربوط  مسائل  و  بیمه گر(  و  )بیمه گذار  بیمه  قرارداد 

قیمت گذاری  بازبینی  به منظور  منفی  انتخاب  پدیده  جمله 

از   .]16[ می رسد  به نظر  ضروری  آن  تعرفه های  تعیین  و 

کاهش  به  میل  صنعت  این  در  رقابت  گسترش  دیگر  سوی 

تعرفه های بیمه ای را در بین بیمه گران فزونی بخشیده است. 

صنعت  در  منفی  انتخاب  پدیده  وجود  صورت  در  حال 

بیمه های  حق  کاهش  عمر،  بیمه  مثال  به عنوان  بیمه، 

یسک بیمه گر را افزایش داده و نهایتًا منجر  یافتی می تواند ر در

گردد.  به ورشکستگی شرکت بیمه 

نتیجه  در  منفی  انتخاب  بیمه،  بازارهای  در  درواقع 

می آید.  به وجود  بیمه گر  و  بیمه گذار  بین  نامتقارن  اطالعات 

یان مورد انتظارشان ناهمگن هستند  بیمه گذاران نسبت به ز

شرکت  دارند.  بیمه  شرکت  به  نسبت  بیشتری  اطالعات  و 

است.  ناتوان  بیمه گذارن  یسک  ر انواع  بین  تمایز  در  بیمه 

آشکارسازی  برای  انگیزه ای  هیچ  باال  یسک  ر سطح  با  افراد 

یسک  ر نوع،  شدن  مشخص  زیرا  ندارند؛  خود  یسک  ر نوع 

گاهی  که بیمه گران آ آنها، هزینه هایی به همراه دارد هر اندازه 

یسک صحیح بیمه گذاران داشته باشند، توانایی  کمتری از ر

کاهش می یابد.  یسک های باال  آنها در خودداری از پذیرش ر

تک  مدل  یک  در  تنها  گسترده  نتیجه  این  هرحال  در   ]17[

دوره ای  چند  چارچوب  یک  در  بود.  خواهد  صادق  دوره ای 

مورد  در  صحیح  قضاوت  به  دستیابی  بیمه،  شرکت  برای 

گذشته ممکن  یسک بیمه گذاران با توجه به خسارات  میزان ر

خواهد بود. برای جلو گیری از این امر، سه راه حل وجود دارد 

که:  به این صورت 

اول. مکانیزم قراردادهای تک دوره ای

این قراردادها بیمه گذاران را ترغیب به آشکارسازی اطالعات 

پنهان خود از طریق انتخاب نوع قرارداد بیمه از بین لیستی 

از قراردادهای مختلف با سقف پوشش های مختلف و حق 

یسک های  ر سطح  با  افراد  و  می نماید  متفاوت  بیمه های 

معمواًل  می کنند.  انتخاب  مختلفی  بیمه نامه های  متفاوت، 

ایجاد  به منظور  مختلف  قراردادهای  طراحی  نتیجه  در 

به  مبادرت  کمتر  یسک  ر با  افراد  شونده،  جدا  تعادل های 

انتخاب قراردادهای بیمه با پوشش جزیی و حق بیمه ارزان تر 

یسک باال قراردادهای بیمه با  می نمایند و نیز افراد با سطح ر

پوشش بیشتر و البته حق بیمه بیشتر را انتخاب می نمایند. 

دوم. دسته بندی ریسک ها

یسک ها تا حدودی خود  در این روش بیمه گر با دسته بندی ر

از  ترتیب  این  به  و  می کند  بیمه گذار  اطالعات  از  بی نیاز  را 

وقوع پدیده عدم تقارن اطالعات جلوگیری می کند. 

سوم. قراردادهای چند دوره ای

در این روش بیمه گر با استفاده از اطالعات مرتبط و با تجارب 

این  تفاوت  می نماید.  یسک ها  ر رتبه بندی  به  اقدام  قبلی، 

که بیمه گر اطالعات خود را  روش با روش قبلی در این است 

کرده است  که قبال با بیمه گذار منعقد  از قراردادهای بیمه ای 

به دست می آورد. در حالی که در روش قبلی بیمه گر اطالعات 

که  خود را با توجه به نوع خطر مورد بیمه )نه قراردادهای قبلی 

کرده است( به دست آورده است ]18[.  با بیمه گذار منعقد 

می تواند  سوم  راه حل  میان  این  در  نگارندگان  نظر  به 

را  بیمه گر  اطالعات  زیرا  باشد.  داشته  بیشتری  کارایی 

واقع  در  می شود.  اطالعات  تقارن  عدم  مانع  و  داده  افزایش 
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به علت تحمل  بیمه  از ورشکستگی شرکت  برای جلوگیری 

یافت می گردد، باید  که حق بیمه در یسک، بیش از میزانی  ر

یافته  افزایش  مذکور  بیمه  حق  محاسبه  در  سربار  هزینه های 

سطح  افزایش  به منظور  بیمه  شرکت  رقابتی،  شرایط  در  یا 

یسک  ر تا  نماید  نگهداری  را  نیاز  مورد  ذخایر  خود،  توانگری 

که می تواند یکی از موانع افزایش تقاضای بیمه  ورشکستگی 

امر  این  یابد.  کاهش  باشد،  یسک  ر کم  بیمه گذاران  توسط 

کشور  سطح  در  عمر  بیمه  توسعه  جهت  در  گامی  به عنوان 

تلقی می گردد.

3. روش تحقیق
دربردارنده  که  می باشد  کیفی  پژوهش  یک  حاضر  پژوهش 

کتابخانه ای است. این پژوهش از  روش جمع آوری اطالعات 

نظر نوع تحقیق یک پژوهش تجویزی تلقی می گردد.

4. داده ها 
مصادیق  از  برخی  در  اطالعات  تقارن  عدم  تأثیر  بررسی   .1-4

بیمه به عنوان نمونه 

شرکت های بیمه بازرگانی، خدمات مختلفی ارائه می کنند. 

در یک تقسیم بندی رایج این محصوالت در قالب چهار دسته 

می شوند.  طبقه  بندی  سایر  و  اشخاص  مسئولیت،  اموال، 

مختلف  بیمه ای  رشته  چند  شامل  دسته ها  این  از  یک  هر 

از، اموال )متشکل  انواع رشته های بیمه ای عبارتند  هستند. 

)متشکل  مسئولیت  اتومبیل(،  بدنه  آتش سوزی،  باربری،  از 

مسئولیت(،  انواع  سایر  و  ثالث  شخص  مدنی  مسئولیت  از 

کار افتادگی و غیره(. در ادامه  اشخاص )متشکل از عمر، از 

تأثیر عدم تقارن اطالعات در برخی از بیمه های مهم به همراه 

روش های مقابله با آن تشریح می شود.

4-1-1. بیمه عمر

که میان شرکت بیمه و بیمه شونده  بیمه عمر قراردادی است 

بیمه شونده  آن  در  که  می شود،  منعقد  ی(  و ضامن  )یا 

غالبًا  )که  شده  تعیین  به صورت  مبلغی  پرداخت  به  متعهد 

و  می گردد  قرارداد  در  می شود(  طراحی  بلندمدت  اقساط  در 

ادامه  قرارداد،  نوع  به  بسته  معین،  زمانی  تا  پرداخت ها  این 

ابتال  با بروز وقایعی چون: مرگ،  خواهد داشت. در این عقد 

ویژه  مراقبت های  به  شخص  احتیاج  یا  العالج  بیماری  به 

پزشکی، شرکت بیمه موظف خواهد بود، سرمایه بیمه شده را 

به طور یکجا یا به صورت مستمری به بیمه گذار یا به شخص 

بیمه عمر،  بپردازد. در خصوص  کرده،  تعیین  ی  که و ثالثی 

از  جلوگیری  به منظور  اطالعات،  تقارن  عدم  درک  ضرورت 

بیمه گر  ورشکستگی  یسک  ر افزایش  و  پایین  قیمت گذاری 

اجتناب  ناپذیر است. 

مورد  در  راتچایلد- استیگلیتز  نظریه  براساس  واقع  در 

یسک، در صدد درخواست  تعادل جداشونده، بیمه  گذاران پرر

یسک  کم ر بیمه گذاران  و  عادالنه  حق  بیمه  با  کامل  پوشش 

پایین تر  حق  بیمه  و  ناقص  پوشش  با  بیمه  قرارداد  متقاضی 

)و البته عادالنه( هستند. بر این اساس با استفاده از نرم افزار 

)کاهش  عمر  بیمه  کامل  پوشش  در  کاهش  میزان  و  ایویوز 

یسک  ر سطح  در  تأثیر گذار  متغیر های  فوت(،  سرمایه  در 

شد.  شناسایی  شهودی  نظر  از  فوت(  یسک  )ر بیمه گذاران 

متغیرهای  از  استفاده  با  یسک  ر شاخص  محاسبه  با  نهایتًا 

یسک با عالمت مثبت  معنی دار )متغیرهای افزاینده سطح ر

و  منفی(  عالمت  با  یسک  ر سطح  کاهنده  متغیرهای  نیز  و 

بررسی معنی داری رابطه حق  بیمه ساالنه به عنوان شاخصی 

فرضیه  برآوردشده،  یسک  ر شاخص  و  عمر  بیمه  تقاضای  از 

تقارن اطالعات  نتیجه عدم  که در  نامساعد  انتخاب  وجود 

به وجود آمده بود در بیمه عمر تأیید شد ]19[.

4-1-2. بیمه  درمان

است،  بیمه  نوعی  درمان،  و  بهداشت  بیمه  یا  درمان  بیمه 

مختلف  هزینه های  تحمیل  یا  پرداخت  بیمه گر  آن  در  که 

سالمت،  ارتقاء  از  اعم  پزشکی،  و  سالمت  خدمات 

پیشگیری، درمان و توانبخشی افراد بیمه شده را، می پذیرد. 
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اساس  بر  بیمه گر  آن  به موجب  که  ترتیباتی  دیگر،  بیان  به 

بندهای بیمه  نامه، مقادیر مشخصی پول را، در جهت جبران 

هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث، 

بیمه  یا  سالمت  بیمه  را  می کند،  پرداخت  بیمه شدگان  به 

درمانی می گویند.

پدیده  آن  در  که  بیمه  رشته های  مهم ترین  از  یکی  شاید 

سوی  از  که  است  اطالعاتی  از  ناشی  اطالعات  تقارن  عدم 

می باشند.  تکمیلی  درمان  بیمه های  می شود،  ارائه  بیمه گر 

صدور  بیمه ها،  نوع  این  فروش  برای  متداول  روش  یک 

شرکت  یک  به عبارتی  می باشد؛  گروهی  به صورت  بیمه نامه 

درمان  بیمه  خود  کارکنان  برای  بیمه ای  طرح  انتخاب  با 

نوع  این  گروهی  صدور  روش  می کند.  خریداری  تکمیلی 

اما  کژگزینی است،  این  کاهش  برای  راهی  واقع  بیمه نامه در 

یاد  ز بیمه ای  رشته  این  در  کژگزینی  این  هم  باز  وجود  این  با 

که برای تعداد افراد  است؛ خصوصًا برای بیمه های انفرادی 

کم صادر می گردد )اغلب تحت عنوان خانواده(. 

مساعد  را  خود  سالمتی  وضعیت  که  افرادی  یا  فرد 

نمی دانند و هزینه های درمانی باالیی در طول مدت بیمه نامه 

این  اصلی  متقاضیان  می کنند،  پیش بینی  خود  برای 

بیمه نامه هستند و نرخ این بیمه نامه )که در بهترین حالت از 

گذشته برای جامعه آماری مشتریان شرکت  تحلیل داده های 

است  مناسب  افراد  این  برای  است(،  شده  محاسبه  بیمه 

با  و  دارد  قرار  کژگزینی  این  معرض  در  بیمه گر  بنابراین  ]20[؛ 

که قبل  از جمله تهیه یک پرسشنامه  از روش هایی  استفاده 

در  سعی  شود،  پر  بیمه گذار  توسط  می بایست  نرخ  تعیین  از 

یسک دارد تا نرخ باالتری به آن ها پیشنهاد  شناسایی افراد پر ر

که  کند. روش دیگری  آن ها خودداری  کردن  بیمه  از  یا  دهد 

عدم  از  جلوگیری  برای  درمان  بیمه  پوشش های  از  برخی  در 

انتظار  دوره  کردن  لحاظ  می شود،  اعمال  اطالعات  تقارن 

برای  مثال  به طور  است؛  پوشش  آن  برای  مشخص  میزان  به 

پوشش هزینه های زایمان، دوره انتظار 9 ماهه توسط برخی از 

گرفته می شود ]21[. شرکت های بیمه در نظر 

4-1-3. بیمه مسئولیت

می باشند  بیمه ای  رشته های  جمله  از  مسئولیت  بیمه های 

جامعه،  افراد  اجتماعی  روابط  تنظیم  در  مستقیم  به طور  که 

تأمین  و  یکدیگر  مسئولیت های  و  حقوق  از  افراد  شناخت 

می باشند.  تأثیر گذار  فعالیت ها  و  مشاغل  حرفه ای  امنیت 

اشخاص  برای  تأمینی  مسئولیت  بیمه  گرچه  ا کلی  به طور 

یست بیمه گذار  ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و ز

سوی  از  خسارت  جبران  به  توجه  با  بیمه گذار  اما  می باشد، 

زمان  در  خاطری  اطمینان  و  آرامش  بیمه(  )شرکت  بیمه گر 

کسب خواهد نمود. با توجه به مسئولیت های  فعالیت خود 

دارند،  یکدیگر  قبال  در  جامعه  افراد  از  هریک  که  بسیاری 

می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد 

اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتًا محدود این 

شرکت های  آن  دیگر  گونه های  با  آشنایی  عدم  و  بیمه  نوع 

به  را  پوشش ها  این  از  اندکی  تعداد  معمول  به طور  نیز  بیمه 

کارفرمایانی  و  مهندسان  پزشکان،   .]22[ می فروشند  مردم 

گرفتن زیر  کاری و حرفه ای باالیی دارند با قرار  که مسئولیت 

که  را  بزرگی  پوشش طرح بیمه مسئولیت استرس مسئولیت 

انجام  به  بیشتر  کیفیت  با  و  می کنند  کم  گرفته اند  دوش  بر 

اطالعات  تقارن  عدم  بیمه  نوع  این  می پردازند.در  کارشان 

که عرصه هم بر بیمه گر و هم بیمه گذار تنگ  موجب می شود 

گذاشته  از آن انتظار می رود به اجرا  که  شود و این آن هدفی 

نشود. 

4-1-4. بیمه  اتومبیل

کامیون،  اتومبیل،  برای  شده  خریداری  بیمه  اتومبیل،  بیمه 

که به طور  موتورسیکلت و دیگر وسایل نقلیه جاده ای است، 

رانندگی  حوادث  از  ناشی  خسارت های  جبران کننده  کلی 

وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد. 

با توجه به شرایط خاص بیمه های خودرو، از نظر حقوقی، در 

تعریف  یکدیگر  از  متفاوت  آن،  مقررات  مختلف،  مناطق 

رشته  به خصوص  اتومبیل  بیمه های  نرخ  ایران  در  می شود. 
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بیمه   یعنی  ناظر  نهاد  توسط  مستقیم  به طور  ثالث،  شخص 

را  اطالعات  تقارن  عدم  احتمال  که  می شود  تعیین  مرکزی 

افزایش می دهد ]23[. دستورالعمل تعیین نرخ این رشته تنها 

ویژگی های  و  است  اتومبیل  مشخصات  از  برخی  اساس  بر 

برای  بیمه  نامه  این  واقع  راننده در آن لحاظ نشده است؛ در 

این  به  توجه  با  شخص.  برای  نه  می گردد  صادر  اتومبیل 

نرخ گذاری، شرکت  های بیمه عماًل نمی توانند روشی مناسب 

و  کنند  تعیین  فرد  هر  یسک های  ر اساس  بر  نرخ  تعیین  برای 

می دهد.  افزایش  را  اطالعات  تقارن  عدم  وقوع  احتمال  این 

کشورها تعیین نرخ بر عهده بیمه  گر  که در بسیاری از  حال آن 

یسک  می باشد. از این طریق نوآوری و نرخ گذاری مبتنی بر ر

در میان شرکت های بیمه توسعه می یابد و در نتیجه احتمال 

کاهش  چشم گیری  به طور  اطالعات  تقارن  عدم  پدیده  وقوع 

می یابد ]24[.

ک چین، فناوری طراحی شده در راستای حل مشکالت  4-2. بال

ناشی از عدم تقارن اطالعات

که بهترین  از مجموعه مطالب پیشین می توان استنباط نمود 

راه حل برای رفع مشکالت ناشی از عدم تقارن اطالعات در 

اطالعاتی می باشد.  مالکیت صنعتی، شفافیت  بیمه  حوزه 

در  بستر هایی  ایجاد  با  کشور  یک  کمیت  حا گر  ا رو  این  از 

توسعه شفافیت اطالعاتی و ایجاد دسترسی عموم جامعه به 

از  ناشی  مشکالت  نماید،  اقدام  شده  طبقه بندی  اطالعات 

عدم تقارن اطالعات نیز رفع خواهد شد.

ک چین کارکردی بال 4-2-1. مفهوم شناسی 

ک چین،  نامتمرکز مانند بال آمدن بستر های  به وجود  با  امروزه 

است.  شده  رفع  توسعه یافته  کشور های  در  مشکلی  چنین 

گسترده جهانی  که همانند صفحه  ک چین بستری است  بال

الکترونیکی  پیام های  داده  ذخیره  و  انتقال  و  نقل  امکان  از 

تشکیل  بلوک هایی  از  بستر  این   .]25[ می باشد  برخوردار 

به وجود  زنجیره ای  یکدیگر  به  خود  اتصال  با  که  است  شده 

بارز  که به زنجیره بلوکی مشهور می باشد. خصوصیت  آورده 

این زنجیره نامتمرکز بودن آن است. به عبارت دیگر بر خالف 

آنها  در  که  جهانی  گسترده  صفحه  مانند  متمرکز  بستر های 

داده  کنش های  ترا تمامی  و  داشته  وجود  داده ای  مرکزیت 

پیام های الکترونیکی تحت نظارت یک سرور مرکزی صورت 

می پذیرد، در بستر های نامتمرکز چنین مرکزیت داده ای وجود 

ندارد. 

کنش های  ترا تا  می گردد  موجب  مکانیسمی  چنین 

مالی  واسطه های  حضور  بدون  الکترونیکی  پیام های  داده 

قراردادهای  انجام  صورت  در  مثال  به عنوان  پذیرد.  صورت 

کاال از  ]26[ و خرید  گسترده جهانی  الکترونیکی در صفحه 

پرداخت شده  وجه  محصوالت،  فروش  و  عرضه  سایت های 

و  مالی  مؤسسات  یا  بانک ها  مانند  مالی  نهاهای  از  ابتدا 

حساب  وارد  پرداخت  درگاه های  طریق  از  و  خارج  اعتباری 

فروشنده می گردد. از این رو در یک معامله ساده الکترونیکی 

خطراتی  و  داشته  حضور  واسطه  به عنوان  مالی  نهاد  سه 

و  سرعت  بانک ها،  و  مالی  نهادهای  ورشکستگی  همچون 

کنش هایی را تحت الشعاع قرار می دهد. این  امنیت چنین ترا

نامتمرکز چنین واسطه های  که در بستر های  در حالی است 

یافت وجوه توسط طرفین  مالی وجود نداشته و پرداخت و در

قرارداد، به طور مستقیم بدون حضور واسطه صورت می پذیرد 

.]27[

تقسیم  خصوصی  و  عمومی  نوع  دو  به  ک چین  بال

عموم  که  است  ک چینی  بال عمومی،  ک چین  بال می گردد. 

ورود  قابلیت  خود  عمومی  کلید های  از  استفاده  با  جامعه 

در  دارند.  را  شده  ذخیره  اطالعات  به  دسترسی  و  آن  به 

نهاد  یا  سازمان  مخصوص  خصوصی  ک چین  بال که  حالی 

بهره مندی  با  کارکنان آن سازمان ها  تنها  و  بوده  مخصوصی 

آنها  از  یک  هر  به  که  مخصوصی  دیجیتالی  کدهای  از 

دارند.  را  بستر  این  به  ورود  قابلیت  می یابد،  اختصاص 

اطالعات ذخیره شده در این بستر قابلیت بازخوانی را دارد 

.]28[
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هش  پیش  و  ک  بال هش  ک،  بال جزء  سه  از  بستر  این 

اجزای  از  یک  هر  به  ک  بال  .]29[ است  شده  تشکیل  ک  بال

در  الکترونیکی  پیام های  داده  که  می شود  گفته  زنجیره  این 

یک  و  ک  بال هش  یک  واجد  ک  بال هر  می شوند.  ذخیره  آنها 

است  ابزاری  منزله  به  ک  بال هش  است.  ک  بال هش  پیش 

آن  در  شده  ذخیره  پیام های  داده  اطالعات  نشان دهنده  که 

ک،  بوده و امکان بازخوانی داده پیام های ذخیره شده در بال

آن  ک  بال هش  در  شده  نمایه  سوابق  خالصه  مشاهده  با 

برای  ابزاری  منزله  به  نیز  ک  بال هش  پیش  می باشد.  ممکن 

سایر  و  ک  بال هش  پیش  آن  واجد  ک  بال میان  ارتباط  ایجاد 

ایجاد  به  منجر  ابزار  این  وجود  و  بوده  زنجیره  آن  ک های  بال

ک چین می گردد ]30[.  پیوستگی در بال

از  جدیدی  نسل  از  برخورداری  قابلیت  بستر  این 

را  هوشمند  قراردادهای  عنوان  با  الکترونیکی  قراردادهای 

 ]31[ مصنوعی  هوش  نظارت  تحت  قراردادها  این  دارد. 

آنها  در  قراردادی  عوض  و  شده  منعقد  ک چین  بال بستر  در 

دیجیتالی  شده  رمزنگاری  ارزهای  یا  هوشمند  دارایی های 

اشخاص  مایملک  به  هوشمند،  دارایی های  می باشند. 

کشور  کمیت  حا توسط  آن  اطالعات  که  می گردد  اطالق 

در  اطالعات  این  و  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  فرد  متبوع 

شوند.  ذخیره  ک چین  بال در  شده  رمزنگاری  کد های  قالب 

که  ارزهای رمزنگاری شده نیز نوعی ارز دیجیتالی می باشند 

کنش  ترا قابلیت  داده ای  رمزنگاری  فناوری  از  برخورداری  با 

انعقاد  برای  افراد  می باشند.  دارا  را  نامتمرکز  بستر های  در 

قراردادهای هوشمند باید واجد امضائات دیجیتالی باشند. 

کلید عمومی و خصوصی تشکیل  امضائات دیجیتالی از دو 

ک چین توسط  که تولید داده پیام ذخیره آن در بستر بال شده 

اطالعات  بازخوانی  می پذیرد.  صورت  خصوصی  کلید 

کلید عمومی  کلید خصوصی نیز، توسط  ذخیره شده توسط 

به  هوشمند  قراردادهای  انعقاد  در  افراد  است.  امکان پذیر 

که  دارند  دسترسی  کل ها  اورا نام  به  اطالعاتی  سیستم های 

قابلیت استخراج اطالعات غیر طبقه بندی شده از بستر های 

در  افراد  به  آنها  ارائه  و  جهانی  گسترده  صفحه  مانند  متمرکز 

ک چین را دارند ]32[.  بستر نامتمرکز مانند بال

شفافیت  ایجاد  موجب  گرفته  صورت  مکانیسم  چنین 

پیام های  داده  به  دسترسی  کثری  حدا امکان  و  اطالعاتی 

در  می دهد.  را  مختلف  نهادهای  سیستم  در  شده  ذخیره 

کشور و انعقاد  صورت پیاده سازی این بستر در سیستم بیمه 

قراردادهای بیمه در قالب یک قرارداد هوشمند مشکل عدم 

کشور  تقارن اطالعات و اثرات سوء این پدیده بر حوزه اقتصاد 

نیز رفع می گردد. از این رو با دسترسی بیمه گران و بیمه گذاران 

به اطالعات هم سطح و عدم وجود تفاوت در نوع اطالعات 

یافت ها و پرداخت ها  در دسترس، امکان وجود اشتباه در در

یا هرگونه سوءاستفاده در این خصوص از میان رفته و حتی 

از  فرایند  این  از حضور واسطه های مالی در  مشکالت ناشی 

بین می رود. به عنوان مثال درصورتی که قرارداد بیمه منعقده 

هوشمند  قرارداد  یک  قالب  در  بیمه گذار  و  بیمه گر  مابین 

قرارداد  انعقاد  از  حاصل  غرامات  پرداخت  در  گردد،  منعقد 

اطالعات  به  دسترسی  با  بیمه  شرکت های  یا  سازمان  بیمه، 

یا قضایی  انتظامی  ک چین توسط مراجع  ذخیره شده در بال

کل ها امکان شناسایی  یا استخراج این اطالعات توسط اورا

را  غرامت  بالواقع  پرداخت  و  وارده  خسارات  میزان  دقیق 

به دست می آورند.

اشاره  که  همان طور  متمرکز  بستر های  در  دیگر  طرف  از 

شد، درصورتی که پس از پرداخت وجه و ورود آن به نهاد مالی 

کردن  ذی ربط مانند بانک، درصورتی که آن نهاد قبل از خارج 

گردد، فرایند تصفیه مشمول مقررات  وجه، دچار ورشکستگی 

بوده و ممکن است تمام  امور شرکت های ورشکسته  تصفیه 

وجه مذکور به بیمه گذار پرداخت نگردد. این در حالی است 

واسطه ها  این  حضور  بدون  پرداخت  و  یافت  در فرایند  که 

امنیت  و  مرتفع  را  تی  مشکال چنین  یادی  ز حد  تا  می تواند 

مبادالتی را در این خصوص فراهم نماید. البته در این راستا 

با چالش هایی مواجه  ایران  از جمله  و  کشور ها  نظام حقوقی 

که ذیال به تفصیل به این چالش ها پرداخته می شود. است 
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ک چین در  4-2-2. چالش های پیش رو در راستای پیاده سازی بال

حوزه بیمه مالکیت صنعتی

در  فناورانه  راه حل های  از  یکی  گردید،  بیان  که  همان طور   

در  اطالعات  تقارن  عدم  از  ناشی  مشکالت  حل  راستای 

انعقاد  و  ک چین  بال پیاده سازی  صنعتی  مالکیت  بیمه 

می باشد.  هوشمند  قراردادهای  قالب  در  بیمه  قراردادهای 

این مکانیسم منجر به ایجاد شفافیت اطالعاتی و پیشگیری 

از وقوع پدیده عدم تقارن اطالعات می گردد. اما پیاده سازی 

هر  ضرورت  که  است  مواجه  نیز  چالش هایی  با  فرایند  این 

این  در  ایران  کشور  در  حقوقی  سیاست گذاری  سریع تر  چه 

خصوص احساس می گردد.

4-2-2-1. چالش های مرتبط با ارزهای مجازی

منوط  هوشمند  عقد  یک  قالب  در  بیمه  قراردادهای  انعقاد 

رمزنگاری شده  ارزهای  قابلیت پرداخت خسارت توسط  به 

که مطرح می گردد این است  دیجیتالی می باشد. اما سؤالی 

عنوان  اطالق  یا  می گردند  تلقی  ارز  قانونًا  ارزها  این  آیا  که 

مسامحه  از  ناشی  دیجیتالی  ابزارهای  این  خصوص  در  ارز 

می باشد؟

ارز، پول رایج یک کشور است که توسط دولت در بازارهای 

پولی عرضه شده و قابلیت تبدیل به اسکناس و سکه های 

کشور مصوب سال  بانکی  پولی  قانون  باشد.  را داشته  فلزی 

یا سکه های  قالب اسکناس  که در  را  کشور  رایج  1351 پول 

فلزی قابلیت انتشار داشته باشد دارای قوه قانونی دانسته و 

کشور امکان  پرداخت هرگونه بدهی را تنها از طریق پول رایج 

پذیر نموده است)ماده 2( ]33[.

کلی تقسیم  گروه  ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی به دو 

بازارهای  به  کشور ها  کمیت  حا توسط  گروهی  می گردند. 

بستر  از  حقیقی  اشخاص  توسط  گروهی  و  شده  عرضه  پولی 

ک چین استخراج و پس از آن وارد بازارهای پولی می شوند.  بال

پولی  بازارهای  در  شده  عرضه  ارزهای  اینکه  به  توجه  با 

بهادار  اوراق  به  تبدیل  قابلیت  کشور،  یک  کمیت  حا توسط 

کشور( را دارند، از  کمیت یک  خارجی)صادر شده توسط حا

قانون   )7( ماده  ح  بند  و   )5( ماده  دوم  بند  اطالق  به  رو  این 

ارز به معنای واقعی  را  ارزها  کشور می توان این  پولی و بانکی 

که  که یکی از دارایی های بانک مرکزی  تلقی نمود ]34[. چرا 

این  در خزانه  باید  100 درصد اسکناس های منتشر شده  برابر 

که در  گردد، ارزهایی می باشند  بانک به عنوان دارایی ذخیره 

شمول مقررات ماده )7( این قانون قرار گرفته باشند. به اطالق 

کشور  یک  دولت  توسط  صادره  اوراق  نیز  ماده  این  ح  بند 

تلقی می گردند.  مرکزی  بانک  ارزی  دارایی های  خارجی جزو 

اوراق  به  حکومتی  ارزهای  تبدیل  امکان  جهت  به  رو  این  از 

بوده  ابزارها صحیح  این  به  ارز  بهادار خارجی، اطالق عنوان 

کشور، قابلیت  و مطابق با مفاد ماده )2( قانون پولی و بانکی 

رو  این  از  می باشند.  دارا  را  ایران  کشور  رسمی  ارز  به  تبدیل 

از قوه قانونی برخوردار بوده و امکان انجام تعهدات قراردادی 

بیمه گر به وسیله این نوع ارزها فراهم است.

حقیقی  اشخاص  توسط  که  ارزهایی  خصوص  در  اما 

استخراج  ک چین  بال بستر  از  خصوصی  حقوق  حقوقی  یا 

می شوند، اطالق عنوان ارز در خصوص این ابزارها با ایراداتی 

بازار  در  دولت ها  توسط  ارزها  این  که  چرا  است.  مواجه 

پولی  بازارهای  در  آنها  عرضه  صورت  این  در  و  نشده  عرضه 

رایج مندرج در ماده  پول  با اطالق عنوان  تعارض آشکار  در 

اینکه  ]35[. ضمن  کشور می باشد  )3( قانون پولی و بانکی 

کاغذی موجود در بازار توسط  که اسکناس های  به جهت آن 

دولت عرضه شده و امکان عرضه این نوع ارزهای دیجیتالی 

گر چنین  ا نیست، حتی  امکان پذیر  قالب یک اسکناس  در 

دیجیتالی  ارزهای  ذخیره  مخصوص  برگه های  در  ارزهایی 

تعبیه شوند ]36[، اطالق عنوان اسکناس بر آنها امکان پذیر 

کشور  نبوده و به حکم مقررات ماده )2( قانون پولی و بانکی 

معامالت  در  پرداخت  و  ابرا  قدرت  قانونی،  قوه  از  ارزها  این 

به عنوان انجام تعهد برخوردار نمی باشند.

کمیت  در این خصوص راه حل موجود، توسل به اصل حا

ارزها  نوع  این  بر  معامالت  در  کاال  عنوان  اطالق  و  اراده 
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انتقال  و  نقل  قابلیت  و  راه حل  این  بیان  با  گرچه  ا می باشد. 

کاال، امکان تطبیق چنین اعمال حقوقی  این ارزها به عنوان 

اما  دارد،  وجود  قوانین  در  مندرج  معین  عقود  یف  تعار با 

خصوص  در  تی  مشکال کاال  ماهیت  با  ارز  یک  کردن  تلقی 

که به مهم ترین آنها اشاره  نظام اقتصادی ایران پدید می آورد 

می گردد:

بیمه  معامالت  در  شده  رمزنگاری  ارز  پرداخت  امکان  اول-عدم 

]37[

مطابق با مفاد ماده )1( قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عقدی 

بیمه گذار  سوی  از  وجه  پرداخت  ازای  در  بیمه گر  که  است 

مشخص  حادثه  بروز  صورت  در  وجه  پرداخت  بر  تعهد 

ماده  در  »وجه«  و  »پرداخت«  عبارات  اطالق  از  می نماید. 

بر  از طرفین  تعهد هر یک  بودن  فوق االشعار می توان حصری 

که یک  پرداخت وجه را استنباط نمود. از این رو در صورتی 

گردد،  کاال تلقی  ارز رمزنگاری شده در قرارداد بیمه، به عنوان 

حتی می توان تعارض مفاد قرارداد با مفاد ماده )1( قانون آمره 

البته  نمود.  تردید  نیز  قرارداد  صحت  در  و  استنباط  را  بیمه 

کمیت اراده چنین امری را به  که در پرتو اصل حا در صورتی 

القای  با  و  نموده  تلقی  بیمه گذار  و  بیمه گر  میان  منزله صلح 

خصوصیت از عبارت »وجه« در خصوص مسئولیت بیمه گر 

ماده  ذیل  در  خسارت«  »جبران  عبارت  وجود  به  توجه  با 

هر  به  خسارت  پرداخت  امکان  به  قائل  بیمه گر  برای  بتوان 

نحو از جمله پرداخت ارز رمزنگاری شده بود. اما در هر حال 

با توجه به آمره بودن قانون مذکور و اطالق عبارت  بیمه گذار 

رایج  وجه  به صورت  بیمه  حق  پرداخت  به  ملزم  »پرداخت« 

بوده و امکان پرداخت آن در قالب یک ارز رمزنگاری شده را 

نخواهد داشت.

دوم-عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه ]38[

مطابق با اطالق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

رایج  وجه  نوع  از  دیون  به  تنها  تأدیه  تأخیر  خسارت   1379

کاال  که تعهد یک فرد بر تحویل یک  گرفته و در صورتی  تعلق 

گرفت.  ی تعلق نخواهد  به دیگری باشد چنین خسارتی به و

گر در نظام حقوقی ایران، متعاملین با تلقی نمودن  از این رو ا

کاال، مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه  ارزهای مجازی به عنوان 

نمایند، تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت مشمول خسارت 

قانونی خود  یافت حق  برای در بیمه گذار  و  نبوده  تأدیه  تأخیر 

ملزم به تقدیم دادخواست الزام به انجام تعهد بر علیه بیمه گر 

خواهد بود.

سوم-عدم شمول ضمانت اجراهای مواد 34 و 35 قانون اجرای 

احکام مدنی مصوب 1356 ]39[

مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجراهای 

که از پرداخت دین محکوم  کیفری بر علیه محکومین مالی 

به خودداری نمایند پیش بینی نموده است. با توجه به اینکه 

از عبارت»پرداخت«  در متن مواد 34 و 35 قانون فوق الذکر 

کاال در ذیل  استفاده شده است، در این صورت عدم شمول 

مفاد مقررات این دو ماده و محدود بودن دامنه تفسیر آنها به 

دیون مالی از نوع وجه رایج را می توان استنباط نمود. لذا در 

کاال تلقی شدن یک ارز رمزنگاری شده در قراردادهای  فرض 

بیمه گر،  توسط  بیمه  حق  پرداخت  عدم  صورت  در  بیمه، 

امکان بهره مندی از ضمانت اجراهای مواد فوق االشعار برای 

بیمه گذار وجود نخواهد داشت.

قابل  پول  به عنوان  شده  رمزنگاری  ارز  قید  امکان  چهارم-عدم 

پرداخت در اسناد تجاری ]40[

برات  سند  صدور  خصوص  در  تجارت  قانون   253 ماده 

امکان پرداخت وجه سند با پولی غیر از پول مندرج در متن 

کمیت  آن را امکان پذیر نموده است. این امر ناشی از اصل حا

نگارندگان  نظر  به  و  بوده  توافقات خصوصی  اراده طرفین در 

مانند  تجاری  اسناد  سایر  به  ماده  این  مفاد  تسری  در  ایراد 

قانون   3 و   2 مواد  جمع  از  اما  ندارد.  وجود  نیز  چک  و  سفته 

می توان  تجارت  قانون   253 ماده  و  کشور  بانکی  و  پولی 
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که منظور از عبارت »پول« مندرج در متن ماده 253  یافت  در

با توجه به  از این رو  کشور باشد.  ارز رسمی یک  یا  پول رایج 

عدم امکان تخصیص عبارت ارز به ارزهای رمزنگاری شده 

و  حقیقی  اشخاص  توسط  نامتمرکز  بستر های  از  مستخرج 

در  ارز ها  این گونه  پرداخت  قید  امکان  کاال،  عبارت  اطالق 

این  از  نمی باشد.  فراهم  ایرانی  تجار  توسط  تجاری  اسناد 

قرارداد  در  مندرج  قانونی  خسارات  پرداخت  در  بیمه گر  رو 

بر پرداخت غرامت  توافق  و  بیمه امکان صدور سند تجاری 

به وسیله یک ارز رمزنگاری شده را نخواهد داشت.

4-2-2-2. چالش های مرتبط با اوراکل ها 

به  کل  اورا اطالعاتی  سیستم های  با  مرتبط  چالش های 

اطالعات  به  سیستم ها  این  دسترسی  محدودیت  نوع  دو 

غیرطبقه بندی شده و متمرکز بودن آنها تقسیم می گردد. 

جهت  به  ایران  مانند  توسعه  حال  در  کشور های  در 

اطالعات  از  بسیاری  اطالعاتی،  شفافیت  وجود  عدم 

غیرطبقه بندی شده قابلیت استخراج از سیستم سازمان های 

به  آزاد  دسترسی  قانون  تصوب  علی رغم  ندارند.  را  ذی ربط 

قانون   8-6 مواد  صریح  کید  تأ و   1388 سال  در  اطالعات 

فوق الذکر بر امکان دسترسی آزاد به اطالعات، به جهت عدم 

سیاست گذاری صحیح اجرایی، مفاد مقررات این قانون به 

اجرا در نیامده و به نوعی به قانون متروک تبدیل شده است. 

اطالعات،  استخراج  برای  کل ها  اورا که  است  حالی  در  این 

لذا  می باشند.  فوق الذکر  اطالعات  به  دسترسی  نیازمند 

بستر های  ایجاد  جهت  در  قانونی  صحیح  سیاست گذاری 

حقوقی  نظام  الزامات  جزو  خصوص  این  در  قانونی  صحیح 

ایران تلقی می گردد.

کل به سیستم متمرکز کنترل کننده  همچنین وابستگی اورا

این  پیاده سازی  راستای  در  رو  پیش  چالش  دیگر  آن 

کشور تلقی می گردد. علی رغم  سامانه ها در نظام حقوقی یک 

داده  کنش های  ترا انجام  امکان  و  ک چین  بال بودن  نامتمرکز 

متمرکز  بستر،  این  در  باال  امنیت  با  الکترونیکی  پیام های 

آسیب پذیر  سایبری  حمالت  برابر  در  را  آنها  کل ها،  اورا بودن 

دستکاری  با  می تواند  هکر  یک  رو  این  از   .]41[ می نماید 

اطالعات  ارائه  به  منجر  کل  اورا در  موجود  اطالعات 

دست کاری شده به استعالم کننده شده و صحت معامالت 

جهت  به  رو  این  از  دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  منعقده 

ی داده پیام ها، امکان رفع پدیده  دست کاری اطالعاتی بر رو

رو  پیش  راه حل  تنها  نباشد.  فراهم  نیز  اطالعات  تقارن  عدم 

در صورت سیاست گذاری قانونی در جهت پیاده سازی این 

اجرایی  سیاست گذاری  ایران،  مبادالتی  نظام  در  سیستم ها 

در راستای ایجاد دیوار های آتشین ]42[ متعدد با دامنه های 

مختلف در جهت جلوگیری از حمالت سایبری می باشد.

5. نتیجه گیری 
کپی برداری  ئم و نام های تجاری،  نقض حق اختراع، جعل عال

نمونه های نقض  و  موارد  از  و غیره، همه  از طرح های صنعتی 

راه کارهای  از  جدای  می باشند.  صنعتی  مالکیت  حقوق 

سنتی برای محافظت از اموال فکری، مانند حفاظت فیزیکی، 

افراد  مالکانه  حقوق  از  صیانت  راستای  در  نوینی  راه کار های 

صنعتی  مالکیت  بیمه  می شود.  نامیده  بیمه  که  دارد  وجود 

که  را  فکری  آفریده های  بر  وارده  خطرات  که  است  قراردادی 

یا  و  آنها  بهره برداران  و  دارندگان  به  خسارت  ورود  موجب 

قرار داده و خسارات  را تحت پوشش  ثالث می شود  اشخاص 

وارده را جبران می نماید. ایجاد اطمینان برای جامعه مخترعین 

بیمه  نوع  این  تأسیس  اصلی  فلسفه  هنرمندان،  و  مبتکرین  و 

می باشد. 

صنعتی  مالکیت  بیمه  قراردادهای  مفاد  اجرای  اما 

این  مهم ترین  از  یکی  است.  مواجه  چالش هایی  با  گاها 

تقارن اطالعات می باشد. عدم  ایجاد پدیده عدم  چالش ها 

به  منجر  صنعتی  مالکیت  بیمه  عقد  در  اطالعات  تقارن 

افتادن  رونق  از  نتیجه  در  و  بیمه  شرکت های  ورشکستگی 

که این امر مانع از تحقق اهداف مالکیت  بازار بیمه می شود 

صنعتی  طرح های  اختراعات،  تجاری سازی  یعنی  صنعتی 
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بر  یان باری  ز نتایج  دارای  پدیده  این  شد.  خواهد  غیره  و 

سایر  صنعتی،  مالکیت  حوزه  بر  عالوه  و  بوده  کشور  اقتصاد 

را  اتومبیل  و  مسئولیت  درمان،  عمر،  مانند  بیمه  شاخه های 

نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

که  می باشد  نتایجی  دارای  اطالعات  تقارن  عدم  پدیده 

می گردد.  تلقی  بیمه  صنعت  بر  گواری  نا آثار  دارای  یک  هر 

و  بیمه گذار  و  بیمه گر  منفی  انتخاب  اثرات  این  مهم ترین 

می باشد.  اطالعات  تقارن  عدم  از  ناشی  اخالقی  مخاطرات 

بیمه گذار،  و  بیمه گر  منفی  انتخاب  ایجاد  دالیل  مهم ترین 

عدم  جهت  به  بیمه  شرکت های  مشتریان  تفکیک  عدم 

در  نیت  حسن  وجود  عدم  کافی،  اطالعات  از  برخورداری 

کافی  اطالعات  نبود  از  سوءاستفاده  گاها  و  بیمه گذاران 

جهت  به  که  می باشد  بیمه گر  منافع  و  بیمه  شرکت های  در 

پر  عملیات  انجام  به  مبادرت  باالتر  سود  از  برخورداری 

اثرات منفی  گاها  مزبور می تواند  یسک می نماید. عملیات  ر

مفاد  صحیح  اجرای  یا  بیمه  شرکت  سوددهی  شاخص  در 

افزایش  راه کارهای  ارائه  این خصوص  گردد. در  تلقی  قرارداد 

در  نظام  یک  اولویت های  جزو  می تواند  اطالعاتی  شفافیت 

راستای حل این چالش ها و اثرات حاصل از این نتایج تلقی 

گردد. 

ناشی  اطالعات  تقارن  عدم  پدیده  از  که  دیگری  نتیجه 

گاها  می شود، مخاطرات اخالقی ناشی از این پدیده است. 

بیمه گذاران علی رغم برخورداری از مسئولیت حفظ مال مورد 

یافت  بیمه، با سوءنیت قصد بر لطمه زدن به مورد قرارداد و در

این  حل  در  شده  ارائه  راه کار های  دارند.  را  بیمه  از  خسارت 

گروه تقویت شاخصه های اخالقی در  چالش می تواند در سه 

کارشناسی  جامعه، تقویت نهادهای رسمی و ارتقای سیستم 

شاخصه های  تقویت  گرچه  ا شوند.  خالصه  بیمه  نظارتی  و 

رعایت  علل  از  یکی  می تواند  بیمه گذاران  در  اخالقی 

عدم  مانع  و  بیمه گذار  سوی  از  نیت  حسن  کثر  حدا اصل 

ارائه  با  نمی توان  فعلی  شرایط  در  اما  شود،  اطالعات  تقارن 

برنامه های آموزشی یا تقویت اخالقی یقینا رعایت این اصل 

علی رغم  است  ممکن  لذا  نمود.  احراز  را  بیمه گذاران  توسط 

گاها  برنامه ریزی های فراوان و سرمایه گذاری در این خصوص 

این  در  شوند.  غیرواقع  خسارات  پرداخت  به  ملزم  بیمه گران 

وقوع  از  پیشگیری  جهت  در  فناورانه  مدل های  ارائه  راستا، 

چالش های  رفع  برای  مناسبی  راه حل  می تواند  پدیده  این 

حاصل از این پدیده و پیشگیری از وقوع آن باشد.

به وجود  و  داده ای  رمزنگاری  فناوری  ابداع  امروزه تحت 

شفافیت  کثر  حدا ایجاد  امکان  نامتمرکز  بستر های  آمدن 

ذخیره  اطالعات  که  آنجا  از  است.  شده  فراهم  اطالعاتی 

شده در این بستر توسط عموم جامعه قابل مشاهده هستند 

سایر  از  استخراج  قابلیت  بستر  این  از  خارج  اطالعات  و 

توسط  غیردولتی  و  دولتی  نهاد های  سیستم های  و  پایگاه ها 

ابزار  این  را دارند، پیاده سازی  کل  اورا سیستم های اطالعاتی 

کشور می تواند موجب رفع پدیده عدم  در صنعت بیمه یک 

گردد. اما این فرایند با چالش های قانونی و  تقارن اطالعات 

اجرایی به خصوصی مواجه است. 

که نیازمند سیاست گذاری  مهم ترین چالش های قانونی 

تخصیص  مکانیسم  پیش بینی  می باشد،  قانونی  صحیح 

امضائات دیجیتالی به افراد جهت امکان مشاهده اطالعات 

ارزهای  اعتبارسنجی  نامتمرکز،  بسترهای  در  شده  ذخیره 

امکان  و  معامالت  در  پرداخت  قابل  وجه  به عنوان  مجازی 

غیرطبقه بندی  اطالعات  به  کل ها  اورا کثری  حدا دسترسی 

کنار این سیاست گذاری ها، اجرای صحیح  شده است. در 

مقررات مصوب نیز باید جزو اولویت های مراجع قانونی برای 

سازمان های  پیش بینی  رو  این  از  باشد.  مقرر  اهداف  تحقق 

صالحیت دار قانونی جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات 

کشور  یک  حقوقی  نظام  الزامات  جزو  ذی ربط  مراجع  توسط 

تلقی می گردد. 
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که مسئول اجرای مفاد قرارداد می باشد هوش مصنوعی . 31 ابرکامپیوتری 

که  می باشد  دستورالعمل هایی  دربردارنده  مصنوعی  هوش  است. 

کامپیوتری ذخیره شده اند.  کدهای  به صورت پیش نویس در قالب 

بستر  در  منعقده  قراردادهای  مفاد  بازخوانی  امکان  خصیصه  این 

 BOURQUE, FUNG,( می دهد.  مصنوعی  هوش  به  را  ک چین  بال

مورد  را  قراردادها  مفاد  مرحله  دو  در  کامپیوتر  این   )TSUE,2014,4

تأیید  جهت  قرارداد  مفاد  امضای  هنگام  در  می دهد.  قرار  بازخوانی 

بازخوانی  هنگام  لزوم  صورت  در  و  ک چین  بال بستر  در  آن  ثبت  و 

ک از این زنجیر. همچنین دستورالعمل داده  داده های ذخیره در هر بال

شده به آن مشخص کننده مکانیسم عملکرد آن در این بستر می باشد 

که اصطالحات با عنوان دستور کار شناخته می شود. چنین فرایندی 

منجر به توسعه روند انعقاد قرارداد و ایجاد مکانیسم انعقاد قراردادهای 

)Clack,Bakshi,Brane,2017,2( .با ضریب امنیت باالتر می گردد

32. Werbach,Cornell,2017,18.

 ماده 2 -قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351:. 33

الف - پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار 

است.

ب - فقط اسکناس و پول های فلزی جریان قانونی و قوه ابراء دارد. 

کشور  رایج  پول  به  فقط  بدهی  یا  و  دین  گونه  هر  پرداخت  تعهد   - ج 

ترتیب  کشور  ارزی  مقررات  رعایت  با  که  آن  مگر  است  انجام پذیر 

دیگری بین  بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

ماده 5 - الف - بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس های . 34

منتشر شده همواره دارایی هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار 

داشته باشد.

1 - طال طبق ماده 6. 

2- ارز طبق ماده 7. 

3- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9

با رعایت  الف ماده 5  بند  ارزی موضوع ردیف )2(  ماده 7 - دارایی های 

تبصره این ماده عبارت است از: 

الف - اسکناس های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.

....

ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک 

مرکزی ایران.

ماده 3 - الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است . 35

و منحصرًا به بانک مرکزی واگذار می شود.
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36. Paper wallet.

که به موجب آن . 37 ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316: بیمه عقدی است 

یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر 

در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه 

معینی بپردازد.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: . 38

که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و  در دعاوی 

تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش 

از  پس  و  پرداخت  هنگام  تا  سررسید  زمان  از  ساالنه  قیمت  شاخص 

مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط 

مورد  و  محاسبه  می گردد  تعیین  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

ابالغ شد محکوم علیه . 39 به محکوم علیه  که اجراییه  ماده 34: همین 

ترتیبی  یا  را به موقع اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 

از  بعد  سال  سه  ظرف  گاه  هر   ... بدهد  به  محکوم  پرداخت   برای 

اجرای  به  قادر  محکوم علیه  که  شود  معلوم  مذکور   مهلت  انقضاء 

را  اموال خود  از آن  فرار  برای  بوده لیکن  به  و پرداخت محکوم  حکم 

که  معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از  دارایی خود داده به نحوی 

گردیده باشد به حبس  اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر 

جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

پرداخت بدهی خود  به  قادر  که در مدت مذکور  بدهکاری  ماده 35: 

که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود  نبوده، مکلف است هر موقع 

تاریخ  از  که ظرف سه سال  و هر بدهکاری  بپردازد  را  آن  متمکن  گردد 

انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده 

و تا یک ماه از تاریخ  امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا 

معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

که . 40 کسی  گر دارنده برات به برات دهنده یا  ماده 253 قانون تجارت: ا

که در برات معین  کرده است پولی غیر از آن نوع  برات را به او منتقل 

شده است بدهد و آن برات  در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم 

تأدیه اعتراض شود دارنده برات می تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده 

نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در  برات معین شده مطالبه کند.

41. Kehrli ,2016,12.

42. Fire Wall.
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