
ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150 

21

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150  گزارش

زنجیره ی بلوکی یک ف��ن آوری مبتنی بر 
پایگاه داده ی توزیع ش��ده اس��ت که تمامی 
تراکنش ه��ای اجرای��ی آن به ص��ورت رمز 
نگاری شده ثبت می گردد. در این فن آوری 
بلوک هایی که به زنجیره ی بلوک های قبلی 
اف��زوده می ش��وند به ص��ورت همتا ب��ه همتا 
توسط تمامی بلوک های قبلی صحت سنجی 
و اعتبارس��نجی می ش��وند. در این زنجیره ها 
ه��ر رایان��ه ی متصل ب��ه ش��بکه ی زنجیره ی 
بلوک��ی، تراکنش ها را بررس��ی، پردازش و 
صحت س��نجی می کند و به نوعی تراکنش ها 

در تمام شبکه بررسی می شوند.
در فن آوری زنجیره ی بلوکی، تراکنش ها 
ب��ا توجه ب��ه حریم خصوص��ی و امنیت های 
مربوط��ه در یک تفاهی��م توزیع یافته تبادل و 
شناسایی می شوند. منطق اصلی این فن آوری 
آنس��ت که دزدی��دن یک کلوچ��ه از یک 
مغازه خلوت بسیار ساده تر از سرقت از یک 
فروشگاه با دوربین ها و ناظران مختلف است 
ک��ه همه ی اطالع��ات را ثب��ت می کند. این 

ف��ن آوری با توزی��ع نظارت ه��ا و اختیارات 
در ط��ول کل ش��بکه، زمین��ه را برای حذف 
واسطه ها و افزایش امنیت فراهم کرده است. 
فن آوری زنجی��ره ی بلوکی به دلیل انتظاراتی 
ک��ه از آن می رود م��ورد توجه بس��یاری از 
مراکز تحقیقاتی دنیا و دولت و ش��رکت های 
بزرگ قرار گرفته و به همین دلیل گروه های 
تحقیقاتی زیادی در ح��ال فعالیت روی این 
موض��وع خ��اص و تحول آفری��ن در صنایع 

مختلف هستند ]1[.
از  زی��اد  توقع��ات  و  انتظ��ارات  به دلی��ل 
فن آوری زنجیره ی بلوکی، تالش های زیادی 
توسط ش��رکت ها، دولت ها، نهادها و کسب 
و کاره��ای مختل��ف ب��رای ورود زنجیره ی 
بلوکی ب��ه صنایع و بخش ه��ای مختلف در 
جریان است. زنجیره ی بلوکی از لحاظ میزان 
ارزش و اهمیت، در کنار اختراع پدیده هایی 
مثل اینترنت س��نجیده می شود و از این حیث 
توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

برخ��ی ش��رکت های بین الملل��ی فعال در 

حوزه ی رصد فن آوری ها، با تحلیل فن آوری 
زنجیره ی بلوکی موارد و کاربردهای احتمالی 
این فن آوری را به طور خاص در بخش نفت 
مطالعه کرده اند. شرکت اکسنچر که یکی از 
ش��رکت های بزرگ بین الملل��ی در حوزه ی 
مش��اوره ی مدیری��ت و فن آوری به ش��مار 
می رود، در گزارشی در پایگاه خود ظرفیت 
های بالقوه ی ف��ن آوری زنجیره ی بلوک در 
زنجیره ی 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 دوره ی نزول 
قیمتی، بر اهمیت کارآیی و کاهش هزینه در 
زنجیره ی تأمین صنایع نفتی با استفاده از این 

فن آوری تأکید می شود ]2[.
زنجی��ره ی بلوکی م��ی تواند در س��ه بُعد 

زمینه ی کاهش هزینه را فراهم سازد:
كارآیی بیش�تر فرآیندها: زنجیره ی بلوکی 
می توان��د دق��ت را در فرآینده��ای پیچیده 
افزای��ش و نی��از ب��ه نظ��ارت و حکمرانی را 
کاهش دهد. قراردادهای هوش��مند3 به عنوان 
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یکی از بخش های زنجیره ی بلوکی می تواند 
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، 
هزینه ها و مشکالت قراردادهای این حوزه را 

کاهش دهد.
انطباق: داده ه��ا و رکوردهای غیرقابل تغییر 
تراکنش ها می توانند در ردگیری محصوالت 
و دارایی ها بس��یار کمک کننده باش��د. یک 
پای��گاه داده ی توزیع ش��ده از تراکنش ها و 
اس��ناد می توان��د مش��خصات و ویژگی های 
محص��والت و دارایی ها را ثبت و ضبط کند 
و تنه��ا به افراد خاص و مش��خص ش��ده ای 
اجازه ی دسترس��ی به اطالعات را بدهد. مثاًل 
یک شرکت می تواند مواد معدنی مورد نیاز 
خ��ودر را از یک محل مطمئ��ن تهیه کند و 
خ��ود را از ریس��ک کانی ها و م��واد اولیه ی 
نامناس��ب نج��ات ده��د. از این منظ��ر دید 
داش��تن و مش��خص بودن ارکان قراردادها و 
تراکنش ها که بر اساس داده های قابل اعتماد 
ش��کل گرفته اند، می تواند ب��ه تصمیم گیری 
هرچه بهتر ش��رکت ها و کس��ب و کارهای 

تجاری کمک کند.
داده های مربوط به انتقال از سنسورهای 
اینترنت اشیاء: زنجیره ی بلوکی می تواند در 
ردگیری داده های یکت��ا از تاریخچه ی یک 
تجهیز یا وس��یله ی خاص نی��ز کمک کننده 
باشد. داده های ثبت ش��ده در پایگاه داده ی 
توزیع شده که بر اساس سنسورهای چندگانه 
فراهم آم��ده به نوعی می توان��د تاریخچه ی 
کام��ل آن تجهی��ز و اب��زار خاص را نش��ان 
دهد. ایمنی اطالعات در تجهیزات و وسایل 
می توان��د ب��ر اس��اس ویژگی ه��ای خ��اص 

زنجیره ی بلوکی حفاظت شود.

عالوه بر موارد ذکر شده، زنجیره ی بلوکی 

می تواند در تراکنش ه��ای مواد و تجهیزات 
در سه حوزه ی زیر نیز حمایت کننده باشد:

 مستندس��ازی در مواردی مثل کشور مبدأ، 
ثبت 24 ساعته ی اطالعات، اطالعات مربوط 

به بارنامه، هزینه ها و ...
 ایج��اد و نگه��داری برنامه ه��ای تعرفه ای 

هماهنگ
 اطالع رسانی خودکار از رژیم های مطلوب 
تعرف��ه ای ک��ه ش��امل برنامه ه��ای پرداخت 
یاران��ه ای، اطالع��ات مرب��وط ب��ه انقضای 
اطالعات گمرکی و گزینه ها و انتخاب های 

مناطق آزاد تجاری است

در مجم��وع در زنجی��ره ی تأمی��ن نفت، 
اس��تفاده از زنجی��ره ی بلوک��ی می توان��د با 
حذف دخالت ه��ای ف��ردی و کاهش زمان 
و هزینه های��ی مث��ل نظ��ارت و پردازش های 
دس��تی، کارآیی را در این بخش بیشتر کند. 
بازیگران پیشرو در صنعت و زنجیره ی تأمین 
نفت بای��د با توجه به کاه��ش قیمت نفت و 
ادامه دار ش��دن این دوره بر اهمیت فن آوری 
زنجیره ی بلوکی جهت ورود به صنعت نفت 
و کاهش هزینه های مربوطه اقدامات الزم را 

فراهم آورند ]2[.
مؤسس��ه ی دلویت��ه نیز در تحقیقی مش��ابه 
زنجی��ره ی  ف��ن آوری  آت��ی  فرصت ه��ای 
بلوک��ی در صنع��ت نفت و گاز را بررس��ی 
کرده اس��ت. به طور خالصه در این گزارش 
به عنوان زمینه ساز شفافیت  فن آوری مذکور 
و کارآی��ی بیش��تر در صنعت نف��ت و گاز با 
تکی��ه بر مدیریت و ذخی��ره ی امن اطالعات 

تحلیل هایی ارائه شده است.
در گ��زارش حاضر به س��ه فایده ی اصلی 
و عمومی این فن آوری اش��اره می ش��ود که 
امکان استفاده و بهره برداری از این قابلیت ها 
در صنای��ع زی��ادی وج��ود دارد. کاه��ش 

هزینه ه��ای مالی و زمانی، افزایش ش��فافیت 
برای بازیگران مختلف خصوصی و دولتی و 
کاهش ریسک تقلب و اختالفات سه فایده ی 
عمومی زنجیره ی بلوکی برای صنایع مختلف 
اس��ت. اما در مورد استفاده های خاص از این 
ف��ن آوری در صنع��ت نف��ت و گاز و برخی 
ش��رکت های پیش��رو در مباح��ث ح��وزه ی 
فن آوری در این صنعت، می توان کاربردهای 
دیگری را نیز به طور خاص متصور شد. موارد 
زیر برخی از این کاربردهاست که در برخی 
موارد تا حدودی نیز اجرایی ش��ده اند اما در 

مراحل ابتدایی هستند.
از  یک��ی  بین الملل�ی:  پرداخت ه�ای 
کاربرده��ای خاص زنجیره ه��ای بلوکی در 
قال��ب ارزهای دیجیتالی مث��ل بیتکوین نمود 
پیدا کرده و برخی، بر همین اس��اس بیتکوین 
و زنجیره ی بلوکی را یکی می دانند )اگرچه 
بیتکوین تنه��ا یکی از نموده��ای زنجیره ی 
بلوکی در پرداخت و مس��ائل مالی اس��ت(. 
اس��تفاده از ارزهایی مثل بیتکوین واس��طه ها 
و نیاز به نهادهای تأییدکننده برای پرداخت، 
هزینه ه��ای قابل پرداخت به این واس��طه ها و 
هزینه های مربوط به اعتبارس��نجی و تسویه ی 
وجوه بی��ن طرفی��ن معامله را به ط��ور کامل 
حذف می کند. با توج��ه به پرداخت های در 
مقیاس ب��اال در صنعت نفت و همچنین تعدد 
و تک��رار پرداخت ها )بعضاً به صورت روزانه 
برای یک پاالیشگاه(، این نکته نمود بیشتری 
نیز پیدا می کند. چنین پرداخت هایی در بستر 
ارزه��ای دیجیتال منب��ع محموله های نفتی و 
پتروشیمی را نیز مشخص می کند و می تواند 
محصوالت کشورهایی که تحت تحریم های 
بین المللی اس��ت را نیز مش��خص و ردگیری 
کن��د. به همین دلیل از این منظر ش��اید برای 
کشور ما که در ش��رایط تحریم به سر می برد 
یک تهدید هم تلقی ش��ود ک��ه در صورت 
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عدم آش��نایی با جوانب این ف��ن آوری کار 
را برای فروش محصوالت و مش��تقات نفتی 
پیچیده تر خواهد کرد. معامالت انجام ش��ده 
در بین ش��رکت های نفتی می تواند بر مبنای 
ژتون های دیجیتالی4 باش��د. با توجه به انتشار 
این ژتون ها توس��ط یک نهاد معتبر، ژتون ها 
می توانند ش��امل م��واردی مث��ل نوع خاص 
نفت مورد معامله مثل برنت یا وست تگزاس 
اینترمدییت در معامالت شرکت ها نیز باشند. 
این ویژگی ها باعث می ش��ود اطالعات الزم 
در م��ورد محموله ی نفتی به صورت کامل از 
قیمت تا ویژگی های خاص محموله ی مورد 
معامل��ه و زنجیره ی تأمین کامل منابع نفتی را 
ش��امل شود. در حال حاضر بیش از 9 درصد 
از معام��الت نفتی در جهان ج��زء معامالت 
مشکوک محسوب می شوند که این 9 درصد 
می تواند تا حد بس��یاری از طریق س��ازوکار 
پرداخت مبتن��ی بر ارزهای دیجیت��ال از بین 
ب��رود. تمامی این موارد به ج��ز کاهش هایی 
است که در س��رعت معامالت و هزینه هایی 
مثل نیاز به تأیید شخص ثالث و ریسک های 
تخلف اتفاق می افتد. 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 می ش��ود 
که ممکن است عواقب و تأثیرات مختلفی را 

به دنبال 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 مالکیت های 
قبلی به صورت کامل و تمامی اطالعات ثبتی 
گذش��ته نیز منتقل می گ��ردد. تراکنش های 
دارای��ی مثالی خ��وب از زنجی��ره ی بلوکی 
اس��ت که به ش��رکت ها و کس��ب و کارها 
کم��ک می کند تا اس��ناد و دارایی های خود 
را به ص��ورت کام��ل ثب��ت و ضب��ط کنند. 

ش��رکت های 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 زمین ها 
و همچنین وج��ود اطالعات مختلف و بعضاً 
غیرش��فاف از منابع چندگان��ه در قالب های 
متفاوت، زمینه س��از مش��کالت زیادی برای 
ش��رکت های نفت��ی می ش��ود که ب��ا فراهم 
آم��دن فضای مب��ادالت در بس��تر زنجیره ی 
بلوک��ی این ریس��ک ها به حداقل می رس��د. 
پیاده س��ازی این مدل در برخی کشورها مثل 
گرجس��تان و غنا موجب کاهش مش��کالت 
مذکور ش��ده و امکان دسترسی به داده های 
گذشته، ارزش های مبادله شده، تراکنش های 
مختلف، جابه جایی های مالکیت انجام شده و 
بسیاری دیگر از اطالعات را برای حسابرسان 

فراهم می کند.
تأمی��ن  زنجی��ره ی  تأمی�ن:  زنجی�ره ی 
بین المللی نفت ش��امل بازیگران مختلفی مثل 
تولیدکنندگان، ش��رکت های 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 زنجیره ی تولید تا فروش 
نف��ت می ش��ود. از نهادهای مالیات��ی گرفته تا 
مش��تریان محموله های نفتی، همواره نسبت به 
دس��تکاری های احتمالی در صورتحساب ها و 
فاکتورهای نفتی ب��رای جلوگیری از پرداخت 
مالیات یا س��ایر اغراض محتم��ل نگرانی هایی 
وجود دارد. استفاده از فن آوری های زنجیره ی 
بلوکی موجب مدیریت هرچه بهتر جریان های 
کاالی��ی می ش��ود و ریس��ک های ناش��ی از 
دس��تکاری ها و خطاه��ای محتم��ل را تا حد 
بس��یاری کاهش می دهد. کاالهایی که از منبع 
تولید می ش��وند و به مصرف کنن��ده ی نهایی 
می رسند به صورت کامل ردگیری می شوند و 

هزینه ها و زمان مورد نیاز در این فرآیند کاهش 
می یابد. صورتحساب های مالی ایجاد شده در 
زنجیره ی بلوکی غیرقابل تغییر بوده و به صورت 
کامل ثب��ت و نگهداری می ش��ود. در فرآیند 
ارس��ال صورت های مالی یا سایر اطالعات در 
بستر زنجیره ی بلوکی از شرکت الف به شرکت 
ب تمامی اطالعات به صورت رمزنگاری شده 
ارسال می گردد و کلید این رمزنگاری توسط 
ش��رکت ال��ف در اختی��ار ش��رکت ب قرار 
می گیرد. تبادل اطالعاتی بین این دو ش��رکت 
برای سایر بازیگران مشخص است اما محتوای 
این اطالع��ات غیرقابل دسترس��ی خواهد بود. 
تغییر در اطالعات قبل از ارس��ال برای شرکت 
دیگر به دلیل سوار شدن بلوک های اطالعاتی 
به ص��ورت زنجیره ای قابل شناس��ایی اس��ت و 

توسط سیستم پذیرفته نخواهد شد.
قرارداده��ای  هوش�مند:  قرارداده�ای 
نفت و گاز می توانن��د قراردادهایی پیچیده و 
طوالنی مدت باشند. یک قرارداد ممکن است 
در ط��ول دوره ی 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 الزم االجرا 
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 
می ب��رد. برای مثال در ش��رایطی که معیارهای 
قرارداد به صورت کامل محقق ش��د، مالکیت 
یا پرداخت به صورت خودکار منتقل می گردد. 
قراردادهای هوشمند می توانند با توافق طرفین 
اصالح شوند و تمامی اصالحات و ورژن های 
مختلف ق��راردادی نی��ز ثبت می گ��ردد. این 
قراردادها می توانند به طور خودکار در صورت 
تحقق ش��روط قرارداد تکمیل شوند و خود را 
به روزرس��انی کنند. معیارها و شروط قرارداد 
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می توان��د ش��امل پرداخت یا تأیی��د یک نهاد 
دولتی یا س��ایر موارد متصور باش��د. نهادهای 
دولتی نیز می توانند 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 ویژگی های خاصی 
دارند و در صنعت نفت پرکاربرد هس��تند( نیز 
می توان استفاده کرد. مسأله ی مالیات مضاعف 
و مشخص ش��دن چالش های این حوزه نیز از 
طریق مش��خص ش��دن جزئی��ات قراردادها و 

شرکت ها می تواند شفاف گردد.
بازاره�ای نوظهور: یک��ی از چالش های 
اصل��ی در بازاره��ای نوظه��ور توانایی این 
بازارها برای اس��تخدام، آموزش و توسعه ی 
نهادها و مقامات نظارتی اس��ت. به طور ویژه 
یافتن و توس��عه ی س��ازوکارهای نظارتی و 
مدیریتی مربوط به مالیات دغدغه و چالش��ی 
اساس��ی است. اس��تفاده از قوانین مالیاتی در 
بخش های مختلف زنجیره ی ارزشی به وجود 
آمده بس��یار پیچیده است و مسئولیتی بزرگ 
زنجیره ی  به کارگیری  می ش��ود.  محس��وب 
بلوکی می تواند این مسأله ی حاد را تا حدود 
زیادی کاهش داده و اطمینان بیش��تری برای 

این کشورها فراهم سازد ]7[.
مالحظ�ات: در کن��ار هم��ه ی کاربردهای 

گسترده و متنوع فن آوری زنجیره ی بلوک، 
بایس��تی به برخ��ی مالحظ��ات و پیامدهای 
این ف��ن آوری نی��ز توجه کرد. مث��اًل برخی 
شبکه های زنجیره ی بلوکی از جمله بیتکوین 
به دلی��ل بزرگ ش��دن بی��ش از ح��د دچار 
چالش ها و مس��ائلی ش��ده اند. در سال 2016 
پردازش صح��ت و اعتبار ی��ک بیتکوین به 
43 دقیقه زمان نیاز داش��ته ک��ه این امر روبه 
افزایش است. از طرفی این پردازش ها عالوه 
بر زم��ان، نیازمند صرف ان��رژی و پردازش 
زی��ادی نیز هس��تند به طوری ک��ه در برخی 
کش��ورهای با مناب��ع برقی رایگان ی��ا ارزان 
استفاده از پردازش های شبکه های بیتکوین به 
یک کسب و کار مخفی برای کسب درآمد 
تبدیل شده است. ش��بکه ی ناقص زنجیره ی 
بلوک در کنار موارد و مثال های ذکر ش��ده 
می توانند تهدیداتی جدی برای این فن آوری 

باشند که باید به آنها توجه شود]4[.
از س��وی دیگر چالش پیش��گام ش��دن در 
مس��یر ای��ن ف��ن آوری ریس��ک های خاص 
خ��ود را به هم��راه دارد. برخ��ی ش��رکت ها 
ترجیح می دهند در این ح��وزه برهم زننده و 
تحول آفرین ورود پیدا نکنند و در مدل کسب 
و کار فعل��ی خود بر هس��ته ی نفت و گازی 
خود تأکی��د کنند و برخی نیز ممکن اس��ت 

اقدامات��ی را در این زمین��ه انجام دهند. به نظر 
می رس��د اس��تفاده از این فن آوری به صورت 
پایل��وت در بین برخی بازیگران نفتی معتبر و 
در سطح محدود می تواند زمینه را برای ورود 
این فن آوری و مشخص شدن مزایا و معایب 

احتمالی آن به خوبی تبیین نماید ]4[.

نتیجه گیری
ظه��ور فن آوری ه��ای جدید هم��واره با 
چالش ه��ا، ابهام ها و ریس��ک های متعددی 
روبروس��ت. ف��ن آوری زنجی��ره ی بلوک��ی 
و  برهم زنن��ده  ف��ن آوری  ی��ک  به عن��وان 
تحول آفری��ن می تواند از ابعادی ظرفیت های 
زی��ادی را در صنای��ع نفت��ی ایج��اد نمای��د. 
کاهش هزینه ه��ا، کاهش زمان تراکنش ها و 
همچنین از بین رفتن ریس��ک های مربوط به 
تقلب و تخلفات احتمالی در فرآیند تولید تا 
مصرف محصوالت و مشتقات نفتی برخی از 
کارکردهای خاص این فن آوری هستند. برای 
روشن شدن ابعاد این فن آوری نیازمند اعمال 
دقت نظر و بررس��ی های بیشتری به خصوص 
در حوزه ی نفتی هس��تیم ام��ا از طرفی اقدام 
دیرهنگام و عدم شناسایی فن آوری های روز 
دنیا ریس��ک جاماندن از سایر بازیگران نفتی 

را به دنبال خواهد داشت.


