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فرصت ها و تهدیدهای پیش رو
برای مقابله با تحریم ها

آمریکا در حالی دور جدید تحریم ها را آغاز کرده است که به نظر می رسد فضای تحوالت داخلی و بینالمللی ایران با فضای دور قبلی تحریم ها
در سال  91بسیار متفاوت است .در داخل کشور تجربه دوران تحریم های قبلی ،فضای سیاست گذاری بازتری را پیش روی سیاست گذاران
کشور به عنوان فرصت قرار داده است .فرصت هایی که البته ممکن است در صورت غفلت ،به تهدید تبدیل شوند.

نگاهی به تحریم های پسابرجامی آمریکا و اقدامات مقابله ای پیشنهادی

کانالهای عبورتحریم

گروه اقتصاد

و مالی در داخل کشور و ایجاد بستر امن داخلی
وجود تجربه های مقابله با تحریم درحوزه مبادالت ارزیو بانکی
سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخی اقدامات مطلوب درخصوص درون زا کردن اقتصاد و حمایت نسبی نظام بانکی
از طرح های اقتصادی
آماده بودن افکار عمومی در خصوص توجه به ظرفیت هایداخل و حمایت از تولیدات داخلی و اتکای کمتر به خارج به
دلیل بی اعتمادی به غرب

Economic@khorasannews.com

آمریکا اردیبهشت امسال از برجام خــارج شد و دور اول
تحریم های این کشور علیه ایران (در موعد  90روز) مجدد
آغاز شده است .این کشور در حالی دور جدید تحریم ها را
آغاز کرده است که به نظر می رسد فضای تحوالت داخلی
و بینالمللی ایران با فضای دور قبلی تحریم ها در سال 91
بسیار متفاوت است .از منظر بین المللی هم اینک آمریکا
اجماع جهانی را در کنار خود علیه ایران نمی بیند .از سوی
دیگر در داخل کشور نیز تجربه دوران تحریم های قبلی،
فضای سیاست گــذاری بازتری را در پیش روی سیاست
گذاران کشور به عنوان فرصت قرار داده است .فرصت هایی
کهالبتهممکناستدرصورتغفلت،بهتهدیدتبدیلشوند.
با این حال ،در گزارش پیش رو مروری بر دور جدید تحریم
ها علیه ایران خواهیم داشت و سپس به طور مفصل تر ،راه
های پیش روی ایران برای مقابله با این دور از تحریم ها را
توضیح خواهیم داد.

▪نقاط ضعف

وجود مشکالت مالی و ترازنامه ای در بانک های کشور که
شکنندگی نظام مالی را در مواجهه با تحریم ها افزایش
می دهد.
نبود مدیریت صحیح نظام ارزی کشور در یک سال اخیر
همانند خطای اصرار به تک نرخی کردن نرخ ارز در شرایط
فعلی و نبود مدیریت تقاضای ارز.
کاهش مستمر ارزش پول ملی به واسطه افزایش نرخ ارز و
تضعیف ریال در برابر دالر.
وجود حجم بسیار باالی نقدینگی در نظام بانکی که خطر
بــروز شــوک ها و هیجانات سفته بازانه را به بازاراضافه
یکند.
م 
نبود چاره اندیشی درباره مشکالت نقل و انتقال ارزی در
خارج از کشور و تمرکز بر عرضه و تقاضای داخلی ارز.
تضعیف کانال نقل و انتقاالت ارزی توسط صرافی ها در ماه
های اخیر و نبودنقشه ارزی مناسب.

▪رئوس تحریم های جدید علیه ایران

بر اســاس متن منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری
آمریکا ،مهم ترین رئوس تحریمی ایران در اقدام جدید ایاالت
متحده در خروج از توافق برجام ،به صورت زیر است:
تحریم خرید و تحصیل انواع گواهی های مبتنی بر دالر ازسوی دولت ایران
 تحریم خرید و فروش طال و دیگر فلزات گران بهای ایرانتحریم های مبادالت مهم مربوط به خرید یا فروش ریالایــران با نگهداری مبالغ قابل توجه یاحساب ها خارج از
سرزمین ایران در قالب ریال ایرانی
 تحریم مبادالت موسسات مالی خارجی با بانک مرکزیایران و موسسات مالی مشخص شده ایرانی ،ذیل بخش
 1245قانون مجوز دفاع ملی
تحریم خدمات پیام رسان مالی بین المللی سوئیفتتحریم خدمات بیمه و بیمه اتکایی▪آثار و تبعات تحریم ها در ایران

به طور کلی تحریم بخش مالی اعم از بانکی ،بانک مرکزی
و بیمه ای و نقل و انتقاالت ارزی ،مهم ترین تحریم ها
محسوب می شود و دامنه و درجه تاثیرگذاری آن ها بیش از
دیگر تحریم هاست .نکته قابل توجه در این جا این است که
تصمیمات جدید تحریمی آمریکا را باید نسبت به وضعیت
ارتباطات بانکی و مالی در دوران اجــرای توافق برجام
(با حضور آمریکا) تحلیل کرد .مضاف بر این که نوع ارتباط
اروپا و میزان تضمین یا تضمین نبودن آن ها درحفظ منافع
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ،آثار متفاوتی را برای
نظام مالی ایران در پی خواهد داشت.
با همه این اوصاف ،آثار و تبعات هر یک از اجزای تحریم،
نیازمند تحلیل مجزای هر حوزه است که در ادامه مطلب به
طور خالصه به آن ها اشاره می شود.
تحریمخدماتوعملیاتمربوطبهبانکداریبینالملل:اتصال به سیستم مالی سوئیفت ،روابط کارگزاری ،حساب
هــای بانکی نــزد بانک هــای خارجی ،خطوط اعتباری،
گشایش اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی مهم ترین
خدماتی هستند که در بستر بانک داری بین الملل انجام
میشود و از تحریم ها تاثیر می گیرد .بااین حال ،محدودیت
در این حوزه ها موجب افزایش جدی در هزینه های انتقال
پول و به طور کلی تجارت خارجی خواهد شد.
نکته مهم در این زمینه ،نسبی بودن اثرگذاری تحریم ها
با توجه به وضعیت مبادالت بانکی بین المللی در دوران
اجــرای برجام تاکنون بوده است .توضیح آن که هر چند
روی کاغذ ،موانع ارتباط بانکی در دوران برجام برداشته
شده بود ،ولی ارزیابی عملی ارتباطات بانکی بین الملل
در این دوره نشان از آن دارد ،آن چنان که انتظار می رفت،
گشایش جدی در ارتباط بانک های ایرانی با بانک های
خارجی و تسهیل در نقل و انتقاالت ارزی از طریق حساب
ها صورت نگرفت.
بنابراین ،با این توضیح که پیش از این نیز در طول اجرای
توافق برجام ،موانع تحریمی و غیر تحریمی ناظر بر مبادالت
بانکی نسبت ًا وجودداشته است و موانع ارتباط بانک داری
بین الملل به طور کامل برطرف نشده بود ،با سازو کارهای
جدید تحریم های آمریکا ،انتظار شوک منفی غیر منتظره

در خصوص کیفیت ارتباطات بانکی و مبادالت پولی با
کشورهای دیگر وجود ندارد.
با این حال ،یکی از تبعات تحریم های نظام مالی ،مربوط
به نحوه و هزینه نقل و انتقال ارز است .تاکنون بخش قابل
توجهی از نقل و انتقاالت ارزی کشور از مسیر صرافی ها و
از طریق مناطق محدودی ماننددبی ،ترکیه وچین صورت
می گرفته است که در ماه های اخیر به واسطه تحوالت
فنی و سیاسی در این کشورها ،نقل و انتقاالت ارزی کشور
نسبت گذشته دشوارتر شده است .پرونده هالک بانک و
جریمه  37.5میلیارد دالری آن در ترکیه نیز که به ویژه
در دوره تحریم ها ،نقش مهمی در نقل و انتقاالت ارزی
کشور داشت ،منجر به بسته شدن این کانال و مهم تر از آن،
افزایش ریسک معامله با بانک ها و صرافی های ایرانی در
ترکیه شد .در واقع بانک های ترکیه می ترسند که آن ها هم
به واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند .در چین
نیز که بزرگ ترین شریک تجاری ایران است ،سخت گیری
درباره نقل و انتقال های ارزی به بهانه اجرای مالحظات
 FATFگسترش یافت و نقل و انتقاالت ارزی کشور به ویژه
ارز حاصل از صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی دشوارتر
شد .بنا براین ،شرایط موجود کشور در خصوص بازار ارز
و کیفیت نقل و انتقاالت ارزی فــارغ از فضای تحریمی،
نامساعد ارزیابی می شودکه این وضعیت بر وخامت شرایط
پس از تحریم های جدید خواهد افزود.
▪پیام رسان مالی بین المللی

مهم ترین زیرساخت انتقال پول در فضای بین المللی،
سامانه پیام رســان مالی موسوم به سوئیفت اســت .این
سامانه در قالب برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم
(موسوم به  ،)TFTPاطالعات تراکنش های بانک های
ایرانی را در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می دهد
و آن ها می توانند به سادگی بانک های طرف مقابل ما را
تهدید کنند .با این حال و با بازگرداندن تحریم های مربوط
به این قسمت ،روابط کارگزاری بانک های ایرانی محدود
می شود و میزان آزادی عمل در جابه جایی پول از یک کشور
به کشور دیگر کاهش می یابد  .قطع دسترسی به سوئیفت
هر چند موجب کاهش اشراف اطالعاتی آمریکا روی تجارت
خارجی کشور و مفید قلمداد می شود ،اما مفید بودن آن
بستگی به واکنش بانک مرکزی ایران در نحوه مواجهه و
نیز طراحی گزینه های جایگزین دارد.
▪ تحریم خرید و نگهداری ریال

در این زمینه این سوال مطرح می شود که این تحریم ،چه

بخش ،نهاد یا ابزاری را هدف قرار داده است؟ و نیز ابزار
شناسایی و اعمال این نوع تحریم چیست؟
یک ریشه اصلی این ماجرا را باید در پیمان پولی بین ایران
و ترکیه دید .بعد از امضای اولین پیمان پولی دوجانبه بین
ایران و ترکیه درمهر  ،96وزارت خزانه داری آمریکا ،اعمال
فشار زیادی را بر بانک های ترکیه ای آغاز کرد .در چندین
نوبت نیز اخبار تایید نشده ای مبنی بر جریمه سنگین بانک
های ترکیه توسط آمریکا منتشر شد .در این زمینه ظاهر ًا
یک خط اعتباری ریالی در اختیار بانک های ترکیه ای قرار
داده شده است تا از این طریق ،واردات ترکیه از ایران تسهیل
شود .بانک مرکزی ترکیه نیز یک خط اعتباری «لیر» برای
بانک های ایرانی در ترکیه اختصاص داده است که واردات
ایران از این کشور با این منبع انجام شود .در این مدل پیمان
پولی که به طور مستقیم از ارز کشور مقابل استفاده می
شود ،نیاز به دالر و یورو را در تعامالت بین ایران و ترکیه از
بین میبرد.بااین حال ،متاسفانه پیام رسان این قرارداد،
سوئیفت است .شرکت سوئیفت نیز در دو دهه گذشته،
همواره در قالب برنامه  ،TFTPاطالعات تراکنشهای
بینالمللی بانک های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه
داری آمریکا قرار داده است .ظاهر ًا آمریکایی ها دریافته اند
که با استفاده از این ابزار جدید ،دیگر توانایی تحریم ایران
را ندارند .بنابراین با فشار به بانک مرکزی ترکیه ،برای
جلوگیری از افتتاح حساب ریال به دنبال جلوگیری از پیمان
های پولی دوجانبه ایران هستند.
▪تحریم حوزه بیمه

صنعت بیمه در طــول تحریم و پیش از توافق بــرجــام ،با
مشکالت زیادی روبه رو شد که با شروع فرایند جدید تحریم
های ایاالت متحده انتظار می رود این مشکالت کمابیش
افزایش یابد .مهم ترین چالش های بیمه ای در دوران تحریم
عبارتند از:
الف) نبود امکان دریافت پوشش های اتکایی از خارج و نبود
امکان توزیع ریسک و در نتیجه تجمیع خطرها در داخل
کشور.
ب) ارائه نشدن پوشش های بیمه ای خاص به کشتی ها و
نفتکش های حمل کننده کاالها از ایران یا به مقصد ایران
توسط شرکت های معتبر بین المللی.
ج) مشکل در نقل و انتقال ارز از سیستم سوئیفت برای
نقل و انتقال ارز فی ما بین صنعت بیمه و شرکت های بیمه
خارجی.
تاثیر محدودیت های فوق ،پیش از اجرایی شدن توافق
برجام این گونه بود که درصد واگذاری قرار دادهای بیمه

به خــارج از حدود  25درصد به زیر یک درصد و تعهدات
واگذارشده از حدود  35میلیارد دالر به حدود سه میلیارد
دالر کاهش یافت.
به طور کلی تحریم ها بر وضعیت مدیریت ریسک شرکت
هایبیمهازجنبههایمختلفاثرگذارهستند.تحریمهاهم
بر دسترسی به خدمات مشاوره و ریسک شرکت های بیمه از
شرکت های معتبر بین المللی اثر منفی می گذارند و هم بر
رتبه ریسک رشته های مختلف بیمه ای به ویژه ریسک های
مرتبط با شرکت های بزرگ حمل و نقل و نفت و گاز .با توجه
به نقش مهم صنعت بیمه ،به ویژه در حوزه حمل و نقل و به
خصوص حمل و نقل دریایی ،این تحریم ها مشکالت زیادی
را در دیگر بخش ها نیز به وجود آورد که ازآن جمله می توان
به مشکل بیمه نفتکش ها اشاره کرد .با این حال ،در تجربه
تحریم های قبلی ،اقداماتی در داخل کشور صورت گرفت
تا تاثیر این محدودیت ها بر صنعت بیمه کاهش یابد .مهم
ترین اقدامات با هدف تقویت ظرفیت بازار اتکایی کشور
در داخل عبارت بودند از :ایجاد حساب اتکایی کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران و شرکت های تابعه تحت عنوان
 ،P&Iکنسرسیوم اتکایی  P&Iنفتکش های شرکت ملی
نفتکش ایران و کنسرسیوم  P&Iبرای شناورهای خارجی.
همچنین با انتقال بخشی از ریسک ها به بازارهای آسیایی و
آفریقایی و نیز خاورمیانه تالش شد تا از تجمیع ریسک ها در
داخل در شرایط نبود دسترسی به شرکت های بیمه اتکایی
معتبر بین المللی جلوگیری شود.
در مجموع باید گفت که تحریم ها بر وضعیت مدیریت ریسک
شرکت های بیمه ،از جنبه های مختلف اثرگذار بوده اند.
اگر چه بهبودهایی پس از برجام در زمینه توانایی شرکت
های بیمه در مدیریت ریسک از جنبه های مختلف به وجود
آمــده اســت ،با این حال باید تصریح کرد که بهبود ایجاد
شده در دوران برجام ،هنوز با دوران پیش از تحریم ها قابل
مقایسه است.
▪راهبردها و اقدامات پیشنهادی

ارائه راهبردها و راهکارهای اصالحی در حوزه نظام مالی
باید با توجه به ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی و تهدید
ها و فرصت های بیرونی انجام شود .بر این اساس ،در ادامه
گــزارش و پیش از ارائــه راهبردها و راهکارهای مدیریت
دوران تحریم جدید ،به این قوت ها ،ضعف ها ،تهدیدها و
فرصت ها اشاره می شود.
▪نقاط قوت

-راه اندازی برخی سامانه های متمرکز و غیر متمرکز بانکی
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– درون  -4ابزار نجار  -بهشت شداد -هر یک از قطعات
پنجگانه زمین – پسوند شباهت – نوعی حلزون  -5آب
عرب  -استخوان بندی  -ميوه خوب -بارانداز -آخرين توان
 -6آنکه برای اولین بار به وجود چیزی پی میبرد – سحاب
– کرکس – دایر  -7عدد ورزشی  -شهری با نام قدیمی
ترشیز -لنگه در -مسافت – دو یار هم قد -8سرشت – ریشه
خارجی – مهراس – تقویت امواج – مطمئن  -9پهلوان –
کنایه از آدم مفلس – دور دهان  -10معشوق – شهر بی
قانون – چوبی که هنگام شخم زدن زمین روی گردن گاو
میگذاشتند – جهنم  -11پرنده سعادت – پارچه دریایی
 گریزان – ورزش تابستانی  -هوسعمودی
-1القای امری از جانب خداوند در دل انسان  -خشمگین
-2گیسو–پستانداربومیآمریکایشمالی–تکیهبرپشتی
 -3دوال  -مجنون  -4خط کش مهندسی  -سرشک – نت
ششم  -5تلخ – اثر مالصدرا – چهره  -6بلدرچین – نحس
 -7خــاک صنعتی  -سرزنش – دانــه خوشبو  -8حرف
همراهی – درخت انداز -واحد سطح  -9راهزن  -مرکز
 -10نوعی وسیله بــازی  -عشق فرنگی  -11يــاروی
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▪فرصت ها

ظهور فــنــاوری هــای جدید مالی به ویــژه بــاک چین در
خصوص رمزنگاری در مبادالت و پرداخت های مالی و تجربه
عملی برخی بانک ها در کشورهایی ماند آلمان و ونزوئال.
روش های جدید تجارت خارجی نظیر پیمای های تجاری
دوجانبه ،پیمان های پولی دو جانبه و تهاتر انرژی و کاال برای
استفاده از درآمدهای ارزی دولت.
موفقیت نسبی در همراهی برخی کشورهای عمده تجاری
و انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه.
ایجاد سامانه های جایگزین سوئیفت توسط کشورهایی
همچون روسیه و چین.
▪تهدیدها

اعمال فشار مضاعف از ناحیه نهادهایی مانند  FATFبه
واسطه شفافیت های ایجادشده درداخل و خارج از کشور.
افزایش هزینه ها به دلیل افزوده شدن واسطه ها و هزینه
مبادالت در شرایط تحریمی.
تجربه ایاالت متحده آمریکا در وضع قوانین تحریمی علیه
ایران و رفع نقایص در دور جدید تحریم ها.
▪الف) پیشنهادها در حوزه ارزی و مبادالت پولی
تالش های سیاسی و دیپلماتیک برای تسهیل نقل وانتقاالت ارزی ،به خصوص با توجه به این که بخش عمده
تجارتکشورباچندینکشورمعدودشاملچین،امارات،کره
جنوبی ،ترکیه و هند صورت می گیرد و برخی از این کشورها،
در دوران تحریم همکاری خوبی با کشورما داشته اند.
تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور:تمرکز بخش قابل توجهی از انتقاالت ارزی کشور در چند
نقطه خاص مانند دوبی منجر به آسیب پذیری نظام ارزی
شده است بنابراین در بلندمدت ،باید برای تمرکززدایی از
نقل و انتقاالت کشور و ترجیح ًا انتقال آن به کشورهای دیگر،
برنامه ریزی کرد .در این زمینه ،یک راهبرد دیگر ،تامین
نیازهای وارداتــی از کشورهای مقصد صادرات کاالهای
ایرانی است تا با تعادل یابی تراز تجاری ،نیاز کشور به نقل و
انتقال پول کاهش یابد .یک راهبرد دیگر نیز جذب سرمایه
گذار خارجی با هدف کاهش تجارت است .به عنوان مثال
یکی از اقالم صادرات کشور ،صادرات سنگ و آهن و یکی از
اقالم عمده واردات کشور ،واردات فوالد به اشکال مختلف
است که در واقع محصول فراوری شده از سنگ آهن است.
موضوع جالب تر می شود زمانی که بدانیم کره جنوبی طرف
عمده تجاری ما در صادرات سنگ آهن و واردات فوالد است.
بنابراین در صورتی که با سرمایه گذاری طرف کره ای تبدیل
سنگ آهن به فوالد در داخل کشور انجام شود ،ضمن کاهش

هزینه ها ،نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد شد.
انعقاد پیمان های پولی با طرف های تجاری :در اینزمینه ضروری است بانک مرکزی او ًال برای امضای قرارداد
با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام کند .ثانی ًا
سامانه نرم افزاری اجرای پیمان را طراحی و عملیاتی و آیین
نامه های الزم را به شبکه بانکی ابالغ کند .ثالث ًا آموزش الزم
را به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه و با در نظر گرفتن
مشوق هایی ،آن ها را به استفاده از این زیرساخت ترغیب
کند .این مشوق ها الزم است تا در کشورهای طرف تجاری
نیز در نظر گرفته شود تا راغب نبودن تجار خارجی مانع
فعالیت پیمان نشود .در این زمینه ،نکته مهم آن است که
تراکنش های مربوط به پیمان پولی دو جانبه نباید از طریق
بستر سوئیفت انجام شود .در نهایت نیز باید این را گفت که
انعقاد پیمان پولی با کشورهای طرف عمده تجاری ایران،
نیازمند رایزنی و هماهنگی در باالترین سطح سیاسی در
طول ماه های آینده و سپس مذاکرات و هماهنگی های فنی
و اقتصادی است.
 طراحی پیام رسان مالی غیر متمرکز به عنوان جایگزینپیام رســان های مالی متمرکز مانند سوئیفت ،برای
کاهش اشراف وزارت خزانه داری آمریکا بر تراکنش های
بانکی و به تبع آن کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور.
شایان ذکر است ،بانک مرکزی در سال 91که ارتباط برخی
از بانک های ایرانی به واسطه تحریم ها با سامانه سوئیفت
قطع شده بود ،سامانه پیام رسان «سپام» را برای ارتباط
بین بانک های داخلی راه اندازی کرد .هم اکنون ضروری
است بانک های ایرانی از استفاده از سامانه سوئیفت برای
تبادالت با بانک های ایرانی منع شوند و به عنوان راه حل
کوتاه مدت ،به بانک های خارجی داوطلب نیز دسترسی
به سامانه سپام بانک مرکزی داده شود .شایان ذکر است،
هم اینک برخی کشورهای اروپایی ،آمریکا ،چین ،روسیه و
هند نیز سامانه های موازی سوئیفت را برای ارتباط داخلی
دارند .همچنین در میان مدت می توان استفاده از «پیام
رسان زنجیره بلوک» را در دستور کار قرار داد .این پیام رسان
همه ویژگی های مثبت سوئیفت را دارد و در عین حال فاقد
ویژگی های منفی آن است.
استفاده از رمزارزها در تسویه معامالت بین المللی:البته این ارزهــا به رغم مزیت هایی همچون نبود امکان
تشخیص هویت افراد در دوران تحریم ،معایب و مالحظاتی
مانند ریسک باالی کاربرد برای معامالت کالن و نوسان
های زیاد را دارند.
توجه به موانع غیر تحریمی در ارتباط بانک ها با فضایبینالمللی:گفتنیاستکهبخشیازموانعمربوطبهارتباط
بانک ها و به طور کلی نظام مالی ایران با بانک ها و موسسات
اعتباری خارجی ،به مسائل و چالش هایی غیر از تحریم
همانند رعایت استانداردهای مربوط به کمیته بازل (در
نظام بانکی) ،استانداردهای گزارشگری مالی ،توصیه های
مربوط به مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ،شاخص
های عملکردی و کفایت سرمایه بر می گردد که نباید از این
موانع غفلت کرد .زیرا در تعامل و مذاکره برای ایجاد ارتباط با
بانکهایخارجی،تطابقنداشتنبانکهابااستانداردهای
بین المللی می تواند بهانه مناسبی برای بانک های خارجی
در نبود ارتباط با بانک های ایرانی باشد .آن هم در شرایطی
که هزینه مبادله ها با وضع تحریم ها افزایش می یابد.
ب) راهبردهای ناظر بر صنعت بیمه
صنعت بیمه کشور به ویژه در حوزه ریسک های بزرگ و
بیمه کشتیرانی و ...نیازمند اقدامات جدی پیش از شدت
گرفتن تحریم های آمریکاست .برخی از مهم ترین اقدامات
پیشنهادی در این حوزه عبارتند از:
ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم با ضمانت و پشتوانه دولتبه منظور جبران کمبود ظرفیت (بیمه) اتکایی مورد نیاز
ریسک های عمده مهم کشور (صنایع ساحلی و فراساحلی،
نفت ،گاز و پتروشیمی ،ناوگان کشتیرانی و هواپیمایی و )...
که در دوران غیر تحریم از بازار بین المللی تامین می شد.
تشکیل کلوب های تخصصی  P&Iدر داخل کشور برایارائه پوشش های خاص و مورد نیاز ناوگان های کشتیرانی
کشور از جمله شرکت ملی نفتکش.
استفاده از ظرفیت شرکت هــای بیمه داخلی اعــم ازمستقیم و اتکایی برای توزیع برخی ریسک های عمده در
داخل کشور.
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مشهدی – از ادوات جنگی  -12رشته  -جانشین -13
پوستین – حسرت  -جهت  -14پیشرو گله – رموز  -اغما
 -15هر بخش از اوستا – آواز دادن  -16آغوش – الله
سرخ – عالمت جمع فارسی  -17رها  -بخشش – بوی
رطوبت  -18بزرگان  -الگو  -19اگر – پیکر – از اقمار
مشتری  -20آش  -پایان
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی -1:پیشامد-رودقابلکشتیرانیهامبورگ-دریچهباز
وبستهكردنسیلندرهایخودرو-غذایمجردی- 2گزیده
ای از آثار رضا براهنی در این کتاب گردآوری شده است  -از
آثارژانراسین،نمایشنامهنویسفرانسوی-قطعهموسیقی
برای سه نوازنده  - 3صندلی تشریفاتی  -یک حرف و سه
حرف  -یکی از سه حالت ماده  -گواه آوردن  - 4خاندان -
پیوسته  -زادگاه حضرت ابراهیم(ع) -گمراه كردن  -غیر
شفاف- 5اما-فیلمیمشهورازچارلیچاپلین-منطقهای
مشهوردراسپانیا-6پیشروقافلهزائران-شهریدرجمهوری
آذربایجان-كردار-جوهرقلیا-7آبونمان-درامیسیاسیبه
کارگردانیبرناردوبرتولوچی،سینماگرایتالیایی-برادهفلز
-8ازاقوامنزدیک-لغو-باالپوشبلندمردانقدیم-رودخانه
ارس  -كله  – 9غیر مذهبی  -مربوط به گذشته  -بابا  -از
صورفلكینیمكرهشمالیآسمان- 10مزدور-نوعیسنگ
قیمتی-ازنهادهایسازمانمللمتحدکهبرایپرداختوام
بهکشورهاتأسیسشدهاست- 11ادغامچندمنبعصوتییا
تصویریروییکنوار-آهنگسازآلمانیقرننوزدهم-سربه
راه-نوعیآشکهباآردگندمتهیهمیشود.
عمودی- 1:خالصهگویی-روانهکردن- 2نوعیاختالل
بیناییکهدرکودکانشایعاست-اصفهانقدیم-3كامل-از
فرقههایمسیحیت-4اشارهبهدور-روشنودرخشان-پرآب
ترینرودخانهشمالیآذربایجانشرقی-5دعایپسازرکعت
دومنماز-شکوهگر- 6بهمقامقربالهیرسیده-مجموعه
داستانینوشتهمنیروروانیپور-7ازهمپاشیده-آشسركه
 - 8سیلی -صادق و صمیمی -جوی خون  - 9از گیاهان

آپارتمانیزیبا-زندان-10نخست-داداش-11محلتولدامام
زمان(ع)-امامعلی(ع)آنرابهترینمیراثمیداند-12میخدر
گویشعرب-فقیروتهیدست-13عضورونده-خدایاندیشه
و هنر در اساطیر یونان  -سودای ناله - 14درازگوش  -نوعی
گلولهكهدرهوامنفجرمیشود- 15رهبر-جهازعروس16
ازسازهایزخمهای-امیدواركردن- 17پدرآذری-سومینفرمانروایخوارزمشاهی-خدایدرویش- 18معادلفارسی
جمعیت-پسرحضرتنوح(ع)- 19قدمیكپا-ازباشگاههای
فوتبالاسپانیا-20اداكردن-نامیبرایبلدرچین.
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