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ظرفیتهای فنآوری زنجیرهی بلوکی در صنعت نفت و گاز
محمد رحمتی* ،سعید شوالپور ،دانشگاه علم و صنعت ایران

رص��د لحظ��های فنآوریهای جدید یک��ی از وظایف بازیگران فعال در هر صنعت اس��ت .مفه��وم فنآوریهای
برهمزننده و تحولآفرین 1باعث شده در صورت غفلت از این فنآوریها از قافلهی رقبا عقب بمانیم و کسب و کار
خود را از دس��ت بدهیم .این شکست میتواند در سطح شرکتهای کالن یا شرکتهای کوچک مقیاس در صنعت
نفت نیز محقق ش��ود .تأکید بیش از حد بر برخی فنآوریها در زمانی که ممکن اس��ت یک فنآوری جدید زمین
بازی را تغییر دهد ما را دچار اثر قایق بادبانی 2میکند که با وجود هزینهی بیش��تر ،روزبهروز بیش��تر از مسیر رشد
جا میمانیم .فنآوری زنجیرهی بلوکی بهعنوان یکی از فنآوریهایی که انتظارات زیادی در سطح اختراع اینترنت
از آن هس��ت میتواند با ورود به صنعت نفت تحوالت زیادی را فراهم آورد .بههمین دلیل در این نوش��تار با معرفی
کوتاهی از این فنآوری ،فرصتها و برخی مالحظات خاص این فنآوری ارائه میگردد.

تاریخ ارسال نویسنده:

96/07/25

تاریخ ارسال به بازبین:

96/08/12

تاریخ پذیرش بازبین:

96/08/27

واژگان کلیدی:

زنجیرهی بلوکی ،صنعت نفت،
قراردادهای هوشمند

مقدمه

زنجیرهی بلوکی یک ف��نآوری مبتنی بر
پایگاه دادهی توزیع ش��ده اس��ت که تمامی
تراکنشه��ای اجرای��ی آن بهص��ورت رمز
نگاری شده ثبت میگردد .در این فنآوری
بلوکهایی که به زنجیرهی بلوکهای قبلی
اف��زوده میش��وند بهص��ورت همتا ب��ه همتا
توسط تمامی بلوکهای قبلی صحتسنجی
و اعتبارس��نجی میش��وند .در این زنجیرهها
ه��ر رایان��هی متصل ب��ه ش��بکهی زنجیرهی
بلوک��ی ،تراکنشها را بررس��ی ،پردازش و
صحتس��نجی میکند و بهنوعی تراکنشها
در تمام شبکه بررسی میشوند.
در فنآوری زنجیرهی بلوکی ،تراکنشها
ب��ا توجه ب��ه حریم خصوص��ی و امنیتهای
مربوط��ه در یک تفاهی��م توزیعیافته تبادل و
شناسایی میشوند .منطق اصلی این فنآوری
آنس��ت که دزدی��دن یک کلوچ��ه از یک
مغازه خلوت بسیار سادهتر از سرقت از یک
فروشگاه با دوربینها و ناظران مختلف است
ک��ه همهی اطالع��ات را ثب��ت میکند .این

ف��نآوری با توزی��ع نظارته��ا و اختیارات
در ط��ول کل ش��بکه ،زمین��ه را برای حذف
واسطهها و افزایش امنیت فراهم کرده است.
فنآوری زنجی��رهی بلوکی بهدلیل انتظاراتی
ک��ه از آن میرود م��ورد توجه بس��یاری از
مراکز تحقیقاتی دنیا و دولت و ش��رکتهای
بزرگ قرار گرفته و بههمین دلیل گروههای
تحقیقاتی زیادی در ح��ال فعالیت روی این
موض��وع خ��اص و تحولآفری��ن در صنایع
مختلف هستند [.]1
بهدلی��ل انتظ��ارات و توقع��ات زی��اد از
فنآوری زنجیرهی بلوکی ،تالشهای زیادی
توسط ش��رکتها ،دولتها ،نهادها و کسب
و کاره��ای مختل��ف ب��رای ورود زنجیرهی
بلوکی ب��ه صنایع و بخشه��ای مختلف در
جریان است .زنجیرهی بلوکی از لحاظ میزان
ارزش و اهمیت ،در کنار اختراع پدیدههایی
مثل اینترنت س��نجیده میشود و از این حیث
توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
برخ��ی ش��رکتهای بینالملل��ی فعال در

حوزهی رصد فنآوریها ،با تحلیل فنآوری
زنجیرهی بلوکی موارد و کاربردهای احتمالی
این فنآوری را بهطور خاص در بخش نفت
مطالعه کردهاند .شرکت اکسنچر که یکی از
ش��رکتهای بزرگ بینالملل��ی در حوزهی
مش��اورهی مدیری��ت و فنآوری به ش��مار
میرود ،در گزارشی در پایگاه خود ظرفیت
های بالقوهی ف��نآوری زنجیرهی بلوک در
زنجیرهی تأمین نفت را بررس��ی کرده است.
در ای��ن گزارش با توجه ب��ه کم بودن قیمت
نف��ت و طوالن��ی ش��دن ای��ن دورهی نزول
قیمتی ،بر اهمیت کارآیی و کاهش هزینه در
زنجیرهی تأمین صنایع نفتی با استفاده از این
فنآوری تأکید میشود [.]2
زنجی��رهی بلوکی م��ی تواند در س�� هبُعد
زمینهی کاهش هزینه را فراهم سازد:
کارآیی بیش�تر فرآیندها :زنجیرهی بلوکی
میتوان��د دق��ت را در فرآینده��ای پیچیده
افزای��ش و نی��از ب��ه نظ��ارت و حکمرانی را
کاهش دهد .قراردادهای هوش��مند 3بهعنوان
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مقاالت تحلیلی  -کاربردی

میتواند در تراکنشه��ای مواد و تجهیزات
در سه حوزهی زیر نیز حمایتکننده باشد:
مستندس��ازی در مواردی مثل کشور مبدأ،
ثبت  24ساعتهی اطالعات ،اطالعات مربوط
به بارنامه ،هزینهها و ...
ایج��اد و نگه��داری برنامهه��ای تعرفهای
هماهنگ
اطالعرسانی خودکار از رژیمهای مطلوب
تعرف��های ک��ه ش��امل برنامهه��ای پرداخت
یاران��های ،اطالع��ات مرب��وط ب��ه انقضای
اطالعات گمرکی و گزینهها و انتخابهای
مناطق آزاد تجاری است

یکی از بخشهای زنجیرهی بلوکی میتواند
با از بین بردن نیاز به تأیید ش��خص ثالث در
قرارداده��ای متعارف فعلی و همچنین از بین
بردن نیاز به قراردادهای کاغذی ،در مجموع،
هزینهها و مشکالت قراردادهای این حوزه را
کاهش دهد.
انطباق :دادهه��ا و رکوردهای غیرقابلتغییر
تراکنشها میتوانند در ردگیری محصوالت
و داراییها بس��یار کمککننده باش��د .یک
پای��گاه دادهی توزیع ش��ده از تراکنشها و
اس��ناد میتوان��د مش��خصات و ویژگیهای
محص��والت و داراییها را ثبت و ضبط کند
و تنه��ا به افراد خاص و مش��خص ش��دهای
اجازهی دسترس��ی به اطالعات را بدهد .مث ً
در مجم��وع در زنجی��رهی تأمی��ن نفت،
ال
یک شرکت میتواند مواد معدنی مورد نیاز اس��تفاده از زنجی��رهی بلوک��ی میتوان��د با
خ��ودر را از یک محل مطمئ��ن تهیه کند و حذف دخالته��ای ف��ردی و کاهش زمان
خ��ود را از ریس��ک کانیها و م��واد اولیهی و هزینههای��ی مث��ل نظ��ارت و پردازشهای
نامناس��ب نج��ات ده��د .از این منظ��ر دید دس��تی ،کارآیی را در این بخش بیشتر کند.
داش��تن و مش��خص بودن ارکان قراردادها و بازیگران پیشرو در صنعت و زنجیرهی تأمین
تراکنشها که بر اساس دادههای قابلاعتماد نفت بای��د با توجه به کاه��ش قیمت نفت و
ش��کل گرفتهاند ،میتواند ب��ه تصمیمگیری ادامهدار ش��دن این دوره بر اهمیت فنآوری
هرچه بهتر ش��رکتها و کس��ب و کارهای زنجیرهی بلوکی جهت ورود به صنعت نفت
و کاهش هزینههای مربوطه اقدامات الزم را
تجاری کمک کند.
دادههای مربوط به انتقال از سنسورهای فراهم آورند [.]2
مؤسس��هی دلویت��ه نیز در تحقیقی مش��ابه
اینترنت اشیاء :زنجیرهی بلوکی میتواند در
ردگیری دادههای یکت��ا از تاریخچهی یک فرصته��ای آت��ی ف��نآوری زنجی��رهی
تجهیز یا وس��یلهی خاص نی��ز کمککننده بلوک��ی در صنع��ت نفت و گاز را بررس��ی
باشد .داده های ثبت ش��ده در پایگاه دادهی کرده اس��ت .بهطور خالصه در این گزارش
توزیع شده که بر اساس سنسورهای چندگانه فنآوری مذکور بهعنوان زمینهساز شفافیت
فراهم آم��ده بهنوعی میتوان��د تاریخچهی و کارآی��ی بیش��تر در صنعت نف��ت و گاز با
کام��ل آن تجهی��ز و اب��زار خاص را نش��ان تکی��ه بر مدیریت و ذخی��رهی امن اطالعات
دهد .ایمنی اطالعات در تجهیزات و وسایل تحلیلهایی ارائه شده است.
در گ��زارش حاضر به س��ه فایدهی اصلی
میتوان��د ب��ر اس��اس ویژگیه��ای خ��اص
و عمومی این فنآوری اش��اره میش��ود که
زنجیرهی بلوکی حفاظت شود.
امکان استفاده و بهرهبرداری از این قابلیتها
عالوه بر موارد ذکر شده ،زنجیرهی بلوکی در صنای��ع زی��ادی وج��ود دارد .کاه��ش
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هزینهه��ای مالی و زمانی ،افزایش ش��فافیت
برای بازیگران مختلف خصوصی و دولتی و
کاهش ریسک تقلب و اختالفات سه فایدهی
عمومی زنجیرهی بلوکی برای صنایع مختلف
اس��ت .اما در مورد استفادههای خاص از این
ف��نآوری در صنع��ت نف��ت و گاز و برخی
ش��رکتهای پیش��رو در مباح��ث ح��وزهی
فنآوری در این صنعت ،میتوان کاربردهای
دیگری را نیز بهطور خاص متصور شد .موارد
زیر برخی از این کاربردهاست که در برخی
موارد تا حدودی نیز اجرایی ش��دهاند اما در
مراحل ابتدایی هستند.
پرداخته�ای بینالملل�ی :یک��ی از
کاربرده��ای خاص زنجیرهه��ای بلوکی در
قال��ب ارزهای دیجیتالی مث��ل بیتکوین نمود
پیدا کرده و برخی ،بر همین اس��اس بیتکوین
و زنجیرهی بلوکی را یکی میدانند (اگرچه
بیتکوین تنه��ا یکی از نموده��ای زنجیرهی
بلوکی در پرداخت و مس��ائل مالی اس��ت).
اس��تفاده از ارزهایی مثل بیتکوین واس��طهها
و نیاز به نهادهای تأییدکننده برای پرداخت،
هزینهه��ای قابلپرداخت به این واس��طهها و
هزینههای مربوط به اعتبارس��نجی و تسویهی
وجوه بی��ن طرفی��ن معامله را بهط��ور کامل
حذف میکند .با توج��ه به پرداختهای در
مقیاس ب��اال در صنعت نفت و همچنین تعدد
و تک��رار پرداختها (بعضاً بهصورت روزانه
برای یک پاالیشگاه) ،این نکته نمود بیشتری
نیز پیدا میکند .چنین پرداختهایی در بستر
ارزه��ای دیجیتال منب��ع محمولههای نفتی و
پتروشیمی را نیز مشخص میکند و میتواند
محصوالت کشورهایی که تحت تحریمهای
بینالمللی اس��ت را نیز مش��خص و ردگیری
کن��د .بههمین دلیل از این منظر ش��اید برای
کشور ما که در ش��رایط تحریم بهسر میبرد
یک تهدید هم تلقی ش��ود ک��ه در صورت
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عدم آش��نایی با جوانب این ف��نآوری کار
را برای فروش محصوالت و مش��تقات نفتی
پیچیدهتر خواهد کرد .معامالت انجام ش��ده
در بین ش��رکتهای نفتی میتواند بر مبنای
ژتونهای دیجیتالی 4باش��د .با توجه به انتشار
این ژتونها توس��ط یک نهاد معتبر ،ژتونها
میتوانند ش��امل م��واردی مث��ل نوع خاص
نفت مورد معامله مثل برنت یا وست تگزاس
اینترمدییت در معامالت شرکتها نیز باشند.
این ویژگیها باعث میش��ود اطالعات الزم
در م��ورد محمولهی نفتی بهصورت کامل از
قیمت تا ویژگیهای خاص محمولهی مورد
معامل��ه و زنجیرهی تأمین کامل منابع نفتی را
ش��امل شود .در حال حاضر بیش از  9درصد
از معام�لات نفتی در جهان ج��زء معامالت
مشکوک محسوب میشوند که این  9درصد
میتواند تا حد بس��یاری از طریق س��ازوکار
پرداخت مبتن��ی بر ارزهای دیجیت��ال از بین
ب��رود .تمامی این موارد بهج��ز کاهشهایی
است که در س��رعت معامالت و هزینههایی
مثل نیاز به تأیید شخص ثالث و ریسکهای
تخلف اتفاق میافتد .البته ذکر این نکته خالی
از فایده نیست که مبادالت بین ارزهای رایج
(دالر ،ی��ورو و  )...با ارزهای دیجیتال باعث
تغییراتی در قیمت ارزهای دیجیتال میش��ود
که ممکن است عواقب و تأثیرات مختلفی را
بهدنبال داشته باشد.
مدیریت اس�ناد :هنگام ف��روش یک منزل
مس��کونی ،با اس��تفاده از ارزه��ای دیجیتالی
عالوه بر انتقال مالکیت ،اس��ناد مالکیتهای
قبلی بهصورت کامل و تمامی اطالعات ثبتی
گذش��ته نیز منتقل میگ��ردد .تراکنشهای
دارای��ی مثالی خ��وب از زنجی��رهی بلوکی
اس��ت که به ش��رکتها و کس��ب و کارها
کم��ک میکند تا اس��ناد و داراییهای خود
را بهص��ورت کام��ل ثب��ت و ضب��ط کنند.

ش��رکتهای نفتی برای بررس��ی ،کش��ف،
ارزیابی و س��پس تولید نف��ت و گاز نیازمند
دسترس��ی ب��ه زمی��ن هس��تند .ب��ا توج��ه به
مش��کالت زمین در برخی کش��ورهای نفتی
و ام��کان تخلف و تقل��ب در فروش زمینها
و همچنین وج��ود اطالعات مختلف و بعضاً
غیرش��فاف از منابع چندگان��ه در قالبهای
متفاوت ،زمینهس��از مش��کالت زیادی برای
ش��رکتهای نفت��ی میش��ود که ب��ا فراهم
آم��دن فضای مب��ادالت در بس��تر زنجیرهی
بلوک��ی این ریس��کها به حداقل میرس��د.
پیادهس��ازی این مدل در برخی کشورها مثل
گرجس��تان و غنا موجب کاهش مش��کالت
مذکور ش��ده و امکان دسترسی به دادههای
گذشته ،ارزشهای مبادله شده ،تراکنشهای
مختلف ،جابهجاییهای مالکیت انجام شده و
بسیاری دیگر از اطالعات را برای حسابرسان
فراهم میکند.
زنجی�رهی تأمی�ن :زنجی��رهی تأمی��ن
بینالمللی نفت ش��امل بازیگران مختلفی مثل
تولیدکنندگان ،ش��رکتهای حم��ل و نقل و
کش��تیرانی ،پیمانکاران و  ...اس��ت .پیچیدگی
و حجم مب��ادالت بین این بازیگ��ران موجب
ایجاد مش��کالتی در زنجیرهی تولید تا فروش
نف��ت میش��ود .از نهادهای مالیات��ی گرفته تا
مش��تریان محمولههای نفتی ،همواره نسبت به
دس��تکاریهای احتمالی در صورتحسابها و
فاکتورهای نفتی ب��رای جلوگیری از پرداخت
مالیات یا س��ایر اغراض محتم��ل نگرانیهایی
وجود دارد .استفاده از فنآوریهای زنجیرهی
بلوکی موجب مدیریت هرچه بهتر جریانهای
کاالی��ی میش��ود و ریس��کهای ناش��ی از
دس��تکاریها و خطاه��ای محتم��ل را تا حد
بس��یاری کاهش میدهد .کاالهایی که از منبع
تولید میش��وند و به مصرفکنن��دهی نهایی
میرسند بهصورت کامل ردگیری میشوند و

هزینهها و زمان مورد نیاز در این فرآیند کاهش
مییابد .صورتحسابهای مالی ایجاد شده در
زنجیرهی بلوکی غیرقابلتغییر بوده و بهصورت
کامل ثب��ت و نگهداری میش��ود .در فرآیند
ارس��ال صورتهای مالی یا سایر اطالعات در
بستر زنجیرهی بلوکی از شرکت الف به شرکت
ب تمامی اطالعات بهصورت رمزنگاری شده
ارسال میگردد و کلید این رمزنگاری توسط
ش��رکت ال��ف در اختی��ار ش��رکت ب قرار
میگیرد .تبادل اطالعاتی بین این دو ش��رکت
برای سایر بازیگران مشخص است اما محتوای
این اطالع��ات غیرقابلدسترس��ی خواهد بود.
تغییر در اطالعات قبل از ارس��ال برای شرکت
دیگر بهدلیل سوار شدن بلوکهای اطالعاتی
بهص��ورت زنجیرهای قابلشناس��ایی اس��ت و
توسط سیستم پذیرفته نخواهد شد.
قرارداده�ای هوش�مند :قرارداده��ای
نفت و گاز میتوانن��د قراردادهایی پیچیده و
طوالنیمدت باشند .یک قرارداد ممکن است
در ط��ول دورهی خود دچار تغییراتی ش��ود و
ای��ن تغییرات باید ردگیری و ثبت ش��وند .در
برخی موارد قراردادها ممکن است چند سال
قبل از اجرایی ش��دن مورد توافق قرار گیرند.
قراردادهای هوشمند قراردادهایی الزماالجرا
توس��ط خود طرفین قرارداد است که ابهامات
قرارداده��ای متداول را ندارد و نیاز به وکیل و
مشاور برای تفس��یر و تحلیل قرارداد را از بین
میب��رد .برای مثال در ش��رایطی که معیارهای
قرارداد بهصورت کامل محقق ش��د ،مالکیت
یا پرداخت بهصورت خودکار منتقل میگردد.
قراردادهای هوشمند میتوانند با توافق طرفین
اصالح شوند و تمامی اصالحات و ورژنهای
مختلف ق��راردادی نی��ز ثبت میگ��ردد .این
قراردادها میتوانند بهطور خودکار در صورت
تحقق ش��روط قرارداد تکمیل شوند و خود را
بهروزرس��انی کنند .معیارها و شروط قرارداد
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میتوان��د ش��امل پرداخت یا تأیی��د یک نهاد
دولتی یا س��ایر موارد متصور باش��د .نهادهای
دولتی نیز میتوانند از طریق اخذ مالیات جهت
حسابرس��ی به این قراردادها دسترس��ی داشته
باش��ند .از این قراردادها در تش��کیل جوینت
ونچره��ا (که ابهام��ات و ویژگیهای خاصی
دارند و در صنعت نفت پرکاربرد هس��تند) نیز
میتوان استفاده کرد .مسألهی مالیات مضاعف
و مشخص ش��دن چالشهای این حوزه نیز از
طریق مش��خص ش��دن جزئی��ات قراردادها و
شرکتها میتواند شفاف گردد.
بازاره�ای نوظهور :یک��ی از چالشهای
اصل��ی در بازاره��ای نوظه��ور توانایی این
بازارها برای اس��تخدام ،آموزش و توسعهی
نهادها و مقامات نظارتی اس��ت .بهطور ویژه
یافتن و توس��عهی س��ازوکارهای نظارتی و
مدیریتی مربوط به مالیات دغدغه و چالش��ی
اساس��ی است .اس��تفاده از قوانین مالیاتی در
بخشهای مختلف زنجیرهی ارزشی بهوجود
آمده بس��یار پیچیده است و مسئولیتی بزرگ
محس��وب میش��ود .بهکارگیری زنجیرهی
بلوکی میتواند این مسألهی حاد را تا حدود
زیادی کاهش داده و اطمینان بیش��تری برای
این کشورها فراهم سازد [.]7
مالحظ�ات :در کن��ار هم��هی کاربردهای

گسترده و متنوع فنآوری زنجیرهی بلوک،
بایس��تی به برخ��ی مالحظ��ات و پیامدهای
این ف��نآوری نی��ز توجه کرد .مث� ً
لا برخی
شبکههای زنجیرهی بلوکی از جمله بیتکوین
بهدلی��ل بزرگ ش��دن بی��ش از ح��د دچار
چالشها و مس��ائلی ش��دهاند .در سال 2016
پردازش صح��ت و اعتبار ی��ک بیتکوین به
 43دقیقه زمان نیاز داش��ته ک��ه این امر روبه
افزایش است .از طرفی این پردازشها عالوه
بر زم��ان ،نیازمند صرف ان��رژی و پردازش
زی��ادی نیز هس��تند بهطوری ک��ه در برخی
کش��ورهای با مناب��ع برقی رایگان ی��ا ارزان
استفاده از پردازشهای شبکههای بیتکوین به
یک کسب و کار مخفی برای کسب درآمد
تبدیل شده است .ش��بکهی ناقص زنجیرهی
بلوک در کنار موارد و مثالهای ذکر ش��ده
میتوانند تهدیداتی جدی برای این فنآوری
باشند که باید به آنها توجه شود[.]4
از س��وی دیگر چالش پیش��گام ش��دن در
مس��یر ای��ن ف��نآوری ریس��کهای خاص
خ��ود را بههم��راه دارد .برخ��ی ش��رکتها
ترجیح میدهند در این ح��وزه برهمزننده و
تحولآفرین ورود پیدا نکنند و در مدل کسب
و کار فعل��ی خود بر هس��تهی نفت و گازی
خود تأکی��د کنند و برخی نیز ممکن اس��ت

اقدامات��ی را در این زمین��ه انجام دهند .بهنظر
میرس��د اس��تفاده از این فنآوری بهصورت
پایل��وت در بین برخی بازیگران نفتی معتبر و
در سطح محدود میتواند زمینه را برای ورود
این فنآوری و مشخص شدن مزایا و معایب
احتمالی آن بهخوبی تبیین نماید [.]4
نتیجهگیری
ظه��ور فنآوریه��ای جدید هم��واره با
چالشه��ا ،ابهامها و ریس��کهای متعددی
روبروس��ت .ف��نآوری زنجی��رهی بلوک��ی
بهعن��وان ی��ک ف��نآوری برهمزنن��ده و
تحولآفری��ن میتواند از ابعادی ظرفیتهای
زی��ادی را در صنای��ع نفت��ی ایج��اد نمای��د.
کاهش هزینهه��ا ،کاهش زمان تراکنشها و
همچنین از بین رفتن ریس��کهای مربوط به
تقلب و تخلفات احتمالی در فرآیند تولید تا
مصرف محصوالت و مشتقات نفتی برخی از
کارکردهای خاص این فنآوری هستند .برای
روشن شدن ابعاد این فنآوری نیازمند اعمال
دقتنظر و بررس��یهای بیشتری بهخصوص
در حوزهی نفتی هس��تیم ام��ا از طرفی اقدام
دیرهنگام و عدم شناسایی فنآوریهای روز
دنیا ریس��ک جاماندن از سایر بازیگران نفتی
را بهدنبال خواهد داشت.

پا نویس ها
3.Smart contracts
4.Digital tokens

1.Disruptive technologies
2.Sailing Ship Effect
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