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 )2015( 2231 قطعنامه

  2015 ژوئیه 20در تاریخ  7488مصوب شوراي امنیت در نشست 
  شوراي امنیت 

، )2006( 1737، )2006( 1969و قطعنامه هاي  S/PRST/2006/15است خود، بیانیه ری یادآوريبا 
  ،)2010( 1929، و )2008( 1835، )2008( 1803، )2007( 1747

عدم اشاعه سالح هاي هسته اي، ضرورت اینکه تمام دولتهاي  معاهدهه نسبت ببا تاکید مجدد بر تعهد خود 
عضو آن معاهده بایستی به طور کامل به تعهدات خود پایبند باشند، و با یادآوري حق دولتهاي عضو، منطبق 

 آن معاهده، نسبت به توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آمیز 2و  1با مواد 
   بدون تبعیض،

با تاکید بر اهمیت تالشهاي سیاسی و دیپلماتیک براي یافتن یک راه حل مذاکره شده که تضمین نماید 
براي اهداف صلح آمیز است، و با توجه به اینکه چنان راه حلی براي عدم  انحصارابرنامه هسته اي ایران 

  ي هسته اي مفید خواهد بود، اشاعه

پلماتیک چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان، ایاالت متحده، نماینده با استقبال از تالشهاي دی
عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی، و ایران براي رسیدن به یک راه حل جامع، درازمدت 

 14در تاریخ  همنعقد) برجام(برنامه جامع اقدام مشترك که منتج به و مناسب براي موضوع هسته اي ایران، 
، و تاسیس )پیوست شده به این قطعنامه به عنوان پیوست الف S/2015/544سند شماره (، 2015جوالي 

  ،گردید کمیسیون مشترك

، هیچگاه به دنبال دستیابیحت هیچ شرایطی تبا استقبال از تاکید مجدد ایران در برجام مبنی بر اینکه 
  بود، نخواهداکتساب تسیلحات هسته اي تولید و یا 

، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان، ایاالت 2015جوالي  14بیانیه مورخ  ملحوظ داشتن با
متحده و اتحادیه اروپایی با هدف ارتقاء شفافیت و ایجاد یک فضاي منجر به اجراي کامل برجام 

)S/2015/545 پیوست شده به این قطعنامه به عنوان پیوست ب ،(، 

موضوع توسط شوراي امنیت این ي یک تغییر بنیادین در بررسی  دهنده نکه انعقاد برجام نشانای با تایید
و  تقویت خواهد شد اجراي برجام با با ایران که  جدیدتمایل خود نسبت به ایجاد یک رابطه  با ابرازاست، و 
  ،خواهد گردید این موضوع رسیدگی به پایان رضایت بخشموجبات 
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اي کامل برجام به ایجاد اعتماد نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته اي ایران اینکه اجر با تایید
  کمک خواهد کرد،

به  در راستی آزمایی پایبندي) آژانس(از نقش مستقل و اساسی آژانس بین المللی انرژي  حمایت قوي ضمن
و عدم  یاعالمغیراهداف  متس موافقتنامه هاي پادمان، از جمله عدم انحراف مواد هسته اي اعالم شده به

ماهیت تضمین ، و، در این چارچوب، در یاعالمغیر و فعالیت هاي هسته اي یاعالمغیر وجود مواد هسته اي
 11 تاریخ که در» چارچوب براي همکاري«صلح آمیز برنامه هسته اي ایران، از جمله از طریق اجراي انحصارا 
معوقه موضوعات وشن سازي نقشه راه براي ر«قت قرار گرفت و بین ایران و آژانس مورد مواف 2013نوامبر 

  نقش مهم آژانس در حمایت از اجراي کامل برجام، با شناسایی، و »گذشته و حال

و موجبات تقویت ، شمار می آینداینکه پادمان هاي آژانس یک جزء اساسی از عدم اشاعه هسته اي ببا تایید 
به تعهدات نسبت جمله از طریق ایجاد اطمینان مبنی بر اینکه دولتها  ، ازمی شوند دولتهابین بیشتر اعتماد 

تقویت امنیت دسته جمعی آنها کمک در جهت ، پایبند می باشندخود وفق موافقتنامه هاي مربوطه پادمان 
اینکه اجراي  با شناساییمضافا کرده و به ایجاد یک محیط مساعد براي همکاري هسته اي یاري می نماید، و 

آژانس و دولتها است، و اینکه ي بین همکارهمراه با پادمان ها نیازمند یک تالش اجراي و کارآمد  موثر
ها به منظور افزایش شفافیت و  ها بر سر موضوعات پادمان دبیرخانه آژانس کماکان به گفتگوي آزاد با دولت

واهد داد؛ و در این مورد، از ایجاد ها ادامه خ ایجاد اعتماد و به منظور تعامل با آنان در خصوص اجراي پادمان
بر سر راه توسعه اقتصادي و تکنولوژیک ایران یا همکاري بین المللی در زمینه فعالیت هاي صلح  اختالل

جاري و مقررات امنیتی و سایر فیزیکی ، به مقررات سالمت، ایمنی، حفاظت اجتناب ورزدآمیز هسته اي 
قدام احتیاطی را براي حفاظت از اسرار تجاري، تکنولوژیک و حقوق افراد احترام خواهد گذاشت؛ و هر ا

  اتخاذ خواهد نمود؛ ،صنعتی و همچنین سایر اطالعات محرمانه اي که بر آنها آگاهی می یابد

با تشویق دولتهاي عضو به همکاري با ایران، از جمله از طریق مشارکت آژانس، در چارچوب برجام در زمینه 
ي تعیین شده بین طرفین براز انرژي هسته اي، و به مشارکت در پروژه هاي استفاده هاي صلح آمیز ا

 برجام؛ 3همکاري صلح آمیز هسته اي، منطبق با پیوست 

به لغو مفاد قطعنامه هاي سابق و سایر تدابیر پیش بینی شده در این قطعنامه، و با دعوت از  عنایتبا 
  ،دولتهاي عضو براي بذل توجه مقتضی به این تغییرات

عادي اقتصادي و تجاري با تعامالت ي همکاري و  و تسهیل توسعه موجب تقویتبا تاکید بر اینکه برجام 
  و با توجه به حقوق و تکالیف دولت ها در ارتباط با تجارت بین المللی؛ می شودایران 
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اي امنیت منشور ملل متحد مکلف هستند تصمیمات شور 25با تاکید بر اینکه دولتهاي عضو بر اساس ماده 
 را پذیرفته و اجرا نمایند،

برجام را تایید کرده، و با ابرام خواستار اجراي کامل آن بر اساس برنامه زمانی مندرج در برجام  - 1
 است؛ 

براي  اقداماتی که آن دسته می خواهد همه دولتهاي عضو، سازمان هاي منطقه اي و بین المللی از  - 2
 یاجرایبرنامه با همسو که اقداماتی با انجام خاذ نمایند، از جمله حمایت از اجراي برجام مناسب باشد را ات

را با مشکل برجام  وفقخودداري از اقداماتی که اجراي تعهدات  نیز از طریقو  هستند، و این قطعنامه برجام
 ؛روبرو می نماید

ایران را  اي هستهمرتبط  تعهدات بر ضرورينظارت آزمایی و  که راستی خواهد میاز مدیر کل آژانس  - 3
که ایران باید به طور مجددا تاکید می نماید و  ،انجام دهدوفق برجام براي تمام مدت اجراي این تعهدات 

به نحو  معوقه وضوعاتهمکاري کند تا آژانس بتواند تمام م می نماید،درخواست آژانس آنگونه که کامل 
 حل کند؛را هایش  ر گزارشمشخص شده د

گزارش هاي در خصوص اجراي تعهدات ایران وفق برجام تا  می نماید درخواستاز مدیر کل آژانس  - 4
به موازات آن به شوراي امنیت ارائه  در صورت اقتضاء و ،المللی انرژي اتمی منظم به شوراي حکام آژانس بین

معقول، اعتقاد داشته باشد که موضوعی وجود  مدیرکل آژانس بر اساس دالیلهمچنین هر زمان که و کند، 
به  به شوراي حکام و برجام تاثیر می گذارد، تعهدات ایفاءانی بوده و به طور مستقیم بر که موجب نگردارد 

 شوراي امنیت گزارش دهد؛ موازات آن به

  
  لغوها
اقدامات انجام آژانس ، به محض آنکه درخواست می نمایداز مدیرکل آژانس بین المللی انرژي اتمی  - 5

 گزارشی در توسط ایران را راستی آزمایی کرد،برجام  5 پیوست15- 11 تا  15- 1هاي  بندمشخص شده در 
 شوراي امنیت ارائه کند؛به طور موازي به به شوراي حکام و تایید این واقعیت 

به به محض اینکه آژانس  می خواهد که از مدیرکل آژانس بین المللی انرژي اتمی همچنین - 6
، استآمیز  هاي صلح فعالیت اي در ایران در هستهه تمام مواد کمبنی بر اینرسید  »موسع گیري نتیجه«

 ؛تسلیم نمایدبه شوراي حکام آژانس و به موازات آن به شوراي امنیت گیري  گزارشی در تایید این نتیجه

بند دریافت گزارش مذکور در متعاقب  کهگیرد  تصمیم میمنشور ملل متحد،  41ماده در اقدام وفق  - 7
 :از آژانس 5

 1835، )2008( 1803، )2007( 1747، )2006( 1737، )2006( 1969هاي قطعنامه مفاد ) الف
  ؛لغو شوندباید  )2015( 2224و  )2010( 1929، )2008(
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پیوست  6 بند )و( تا )الف(فرعی  هاي مفاد بندو همچنین  5و  4، 2، 1هاي  بند ها باید ازدولتتمام  )ب
ایند، و همچنین فراخوانده می شوند به نمتبعیت  بند فرعییا  بندمشخص شده در هر هاي در دوره  ب

  کنند؛ب تبعیت  پیوست 7و  3 بندهاياز اینکه 

به  ،برجام توافقسال پس از روز  که ده گیرد تصمیم می ،منشور ملل متحد 41اقدام وفق ماده  در - 8
 7بند در ور مذکهایی  و هیچکدام از قطعنامه ،لغو شودباید این قطعنامه  مفادتمام  ،برجامشده در  عییننحو ت

عدم « موضوعو داده، پایان را اي ایران  هسته وضوعشوراي امنیت رسیدگی به م ، نباید اجرا شوند،)الف(
 شود؛ خارج می قرار دارندشوراي امنیت که در دستورکار  یاز فهرست موضوعات» اشاعه

و  ب پیوستتوصیف شده در لغوهاي  که گیرد تصمیم میمنشور ملل متحد،  41اقدام وفق ماده  در - 9
 داد؛د رخ نخواه، شده باشدعمال ا 12 بند  قبلی در راستايهاي  قطعنامه مفاد چنانچهاین قطعنامه،  8 بند 

  

 گذشتههاي  اعمال مفاد قطعنامه

و ایران  یی، ایاالت متحده، اتحادیه اروپاانگلستانچین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه،  - 10 
در ارتباط با اجراي تعهدات برجام  برآمدههرگونه موضوع ماید که تشویق می نرا ) »برجاماطراف «(

پرداختن به خود براي  عزمو  حل و فصل نمایند،مشخص شده در برجام  آئین هاياز طریق را 
طرف یک از سوي  موارد عدم پایبندي اساسی خصوصهاي برجام در  احتمالی طرف هاي تشکای

 دارد؛ ابراز می را دیگر برجام،

 میهاعالروز از دریافت  30ظرف  که گیرد تصمیم میمنشور ملل متحد،  41اقدام وفق ماده  در - 11 
برجام اعتقاد دارد مصداق عدم  طرفآن دولت که  ساله ايبرجام در مورد م طرفهاي دولتیکی از 

شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه براي برجام است،  وفقعهدات ساسی در مورد تاپایبندي 
گیرد که  تصمیم میمضافا ، گیري نمایداین قطعنامه رأي  )الف(7بند در مذکور  لغوهاي اجراي ي مهادا

اي  نویس قطعنامه پیش یناز شوراي امنیت چن طرفی  ، هیچفوق الذکر میهاعالروز از  10ظرف  ،چنانچه
اي را  س قطعنامهنوی بایستی چنین پیشاست که رئیس شوراي امنیت این گیري ارائه نکرد،  براي رأيرا 

قصد خود براي در نظر شورا و  ،رأي بگذارد  به میه فوق الذکراعالروز از زمان  30کرده و آن را ظرف ارائه 
در  در برجامایجاد شده  تیت مشوراهیه در موضوع و هر نظری رگیرهاي د دولتهاي  گرفتن دیدگاه

 د؛دار ابراز می را ،خصوص موضوع

اگر شوراي امنیت یک قطعنامه  که گیرد تصمیم میمنشور ملل متحد،  41اقدام وفق ماده  در - 12
نیمه شب با اثربخشی از زمان تصویب نکرد، آنگاه  )الف(7بند  لغوهايبراي ادامه اجراي  11بند  وفق

به شوراي  11 بند اشاره در مورد میه اعالریافت متعاقب دامین روز  سیپس از به وقت گرینویچ 
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، )2008( 1803، )2007( 1747، )2006( 1737، )2006( 1696هاي  عنامهقط مفادامنیت، تمام 
به همان نحوي  د، بایه اندبود لغو شده  )الف(7بند که بر اساس ) 2010( 1929و ) 2008( 1835

 16و  8، 7هاي  بنددر  تدابیر مندرج ند و، اعمال شوندشد که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می
  بگیرد؛ تصمیمبه گونه دیگري ، مگر آنکه شوراي امنیت دلغو شوناید باین قطعنامه  20تا 

، ایران و 11 بند در مذکور به شوراي امنیت به نحوي  میهعالاارائه کند که در صورت  می تاکید  - 13
و  ،، تالش کنندعالن شده استاآن موجب که  وضوعیمو فصل براي حل  ستیبرجام بای اعضاء سایر

 شده میهعالموجب ااي که له امس فیصلهدر صورت  مفادي از اعمال مجدد قصد خود را براي جلوگیر
برجام  طرفدولت اگر  که گیرد تصمیم می منشور ملل متحد،  41اقدام وفق ماده  دردارد،  ابراز می
ي  پیش از پایان دوره مزبور به شوراي امنیت اطالع دهد که موضوع را صادر کرده است، میهکه اعال

از جمله  ،این قطعنامه مفادگاه  شده است، آنو فصل ، حل باال 12 بند ه در مشخص شد روز 30
 یهاین بیانو  خواهد ماند؛در جاي خود باقی ، باال 12بند  علیرغم، )الف(7بند در ندرج هاي م لغو

کال یا  12 بند  در راستايهاي پیشین  قطعنامه مفادچنانچه که قرار می دهد توجه مورد را ایران 
تلقی  برجام خود وفق براي توقف اجراي تعهداتمبنایی را به عنوان   مال شوند، ایران آناعجزئا 

 ؛نمودخواهد 

به قراردادهایی که پیش از نسبت ، 12 بندوفق هاي پیشین  قطعنامه مفاد اعمالکند که  میتایید   - 14
اثر عطف  داراي باشدامضا شده  یو ایران یا اشخاص و نهادهاي ایران زمان اعمال بین هر طرف

این ، برجامبا ها و اجراي آن موردنظر این قراردادها ها ، مشروط بر اینکه فعالیتبودنخواهد  ماسبق به
 ؛منطبق باشدهاي پیشین  قطعنامه و قطعنامه

ساختن آسیب وارد با هدف  12 بند  وفقهاي پیشین  قطعنامه مفاد عمالاهرگونه کند که  می تایید  - 15
وارد با ایران یا اشخاص و نهادهاي ایران  مفادآن  عمالکه پیش از ات نیسی هاید یا نهادافرابه 

با  مشورتي عضو را به دولتها، و شده باشند استمنطبق این قطعنامه  که با برجام و بامعامالتی 
اي به آن اشخاص و  ناخواسته آسیبچنین آسیب، و اقدام براي تخفیف ین خصوص ایکدیگر در 

شد،  عمالا 12بند وفق هاي پیشین  قطعنامه مفاداگر  گیرد تصمیم می، و کند نهادها تشویق می
هاي تجاري با ایران که با  فعالیت ه دلیلاشخاص و نهادها ب تدابیر را با اثر عطف به ماسبق نسبت به

 ؛دنماین اعمالمفاد منطبق بوده، آن عمال هاي پیشین پیش از ا برجام، این قطعنامه و قطعنامه

  
 اجراي برجام

در هاي کمیسیون مشترك  توصیه گیرد که تصمیم میمنشور ملل متحد،  41اقدام وفق ماده  رد  -16
 2بند در مذکور مرتبط  هسته اي هاي فعالیتدادن به براي مشارکت در یا اجازه  ي دولتهاهاخصوص طرح
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وراي امنیت شوند، مگر اینکه ش قلمداد شده تصویب دهایی بای توصیه ینچناینکه و  ،بررسی کندپیوست ب را 
 ؛تصویب نمایدروز کاري از زمان دریافت آن،  5کمیسیون مشترك ظرف  ي رد یک توصیهبراي اي  قطعنامه

پیوست  2 بند شده در  هاي بیان فعالیت ي اجازهصدور هاي عضو که به دنبال مشارکت در یا دولتاز   - 17
و قصد خود را براي  ،نندرا به شوراي امنیت ارائه ک طرح هاي خودتا  درخواست می کندهستند،  ب

 ها در برجام براي بررسی آن ایجاد شدهی با کمیسیون مشترك طرحهایبه اشتراك گذاشتن چنین 
و  طبتکند تا اطالعات مر هاي عضو شوراي امنیت دعوت میدولتدارد، و از هریک از  ابراز می

می نماید که توجه  تشویق، کمیسیون مشترك را نمایندرا ارائه  طرح هانظراتشان در مورد این 
کند که کمیسیون  و درخواست می مبذول داشته، نظراتاز این اطالعات و  یکهر مقتضی به

 30، ظرف در صورت تمدیدیا (روز کاري  20را ظرف  طرح هاهاي خود در مورد این  مشترك توصیه
 ؛به شوراي امنیت ارائه دهد) روز کاري

الزم را براي تسهیل تدابیر اجرایی اجراي برجام،  ت ازبه منظور حمایکند   درخواست میاز دبیرکل   - 18
ترتیبات هاي عضو و بین شوراي امنیت و کمیسیون مشترك از طریق  دولتارتباط میان برقراري 

 ؛اتخاذ نماید عملی مورد توافق

که به نحو مشخص شده کند  درخواست میو کمیسیون مشترك بین المللی انرژي اتمی از آژانس   - 19
دولتهاي کند که  و همچنین درخواست مینمایند،  رایزنی و تبادل اطالعات، نا به اقتضاءب در برجام،

 برجام، با کمیسیون مشترك همکاري کنند؛ 4 پیوست منطبق با صادرکننده

 بند در  مذکورهاي  براي انتقال و فعالیت طرح هاکند بررسی  درخواست میاز کمیسیون مشترك   - 20
 تائیدبه توصیه نگاه با را د، نباشمنطبق قطعنامه و مفاد و اهداف برجام هرگاه با این  ب، پیوستاز  2

هاي  هاي الزم براي فعالیت و فناوري کاالها، مواد، تجهیزات، اقالمتا امکان انتقال  بررسی نماید،
آئین هایی را به کند تا  تشویق میرا کمیسیون مشترك و فراهم شود، اي ایران ذیل برجام  هسته

 ؛نمایدایجاد  طرح هاییچنین کامل دقیق و اطمینان از بررسی کسب منظور 

 ها معافیت

 1696هاي  شده در قطعنامه اعمالتدابیر گیرد  میتصمیم  منشور ملل متحد، 41اقدام وفق ماده  در  - 21
در ) 2010( 1929و ) 2008( 1835، )2008( 1803، )2007( 1747، )2006( 1737، )2006(

فنی، گونه کمک ارائه هرو  ،و فناوري کاالها، مواد، تجهیزات، اقالم ، فروش یا انتقالعرضه خصوص
  هاي طرفدولتتوسط مرتبط گري یا دیگر خدمات  گذاري، واسطه مالی، سرمایه مساعدتآموزش، 
مرتبط به موارد زیر که مستقیما   ،اقدام می نمایند ها با آن یهماهنگي که در هاي عضودولتبرجام یا 

هاي پایدار؛  دو آبشار تأسیسات فردو براي تولید ایزوتوپ انجام تغییرات در) الف :باشد اعمال نگردد
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مدرنیزه ) کیلوگرم در قبال اورانیوم طبیعی؛ و ج 300بر شده ایران مازاد  صادرات اورانیوم غنی) ب
طراحی نهایی مورد متعاقبا براساس مورد توافق و  اولیه مفهومی رآکتور اراك براساس طرحکردن 

 رآکتور؛ اینفق توا

هاي  هاي عضو دخیل در فعالیتدولتکه  گیرد تصمیم می منشور ملل متحد، 41اقدام وفق ماده  در  - 22
هاي  تمام فعالیت) الف: بایست اطمینان کسب کنند از اینکهمی ، 21بند اجازه داده شده وفق 

کمیته ت هایی، روز پیش از چنین فعالی 10) گرفته، کامال در انطباق با برجام هستند؛ ب صورت
را مطلع  کمیسیون مشتركتاسیس، و در صورت  ،)2006( 1737قطعنامه  تاسیس شده طبق

 المللی انرژي اتمی ها به نحوي که در بخشنامه آژانس بین الزامات مقتضی دستورالعمل) ؛ جنمایند

(INFCIRC) ؛ ده باش، رعایت شدشده آن به روز، و نسخ )2006( 1737در قطعنامه  مورد اشاره
 برخوردارشده  هریک از موارد تأمیننهایی محل استفاده استفاده نهایی و آزمایی  حق راستیاز ) د

و  کاالها، مواد، تجهیزات، اقالم که یدر صورت) ه؛ و ندباشو قادر به اعمال موثر این حق  شده
شاره در مورد االمللی انرژي اتمی  آژانس بین هايبخشنامه عرضه شده، جزء فهرست هاي  فناوري

روز از تأمین، فروش یا انتقال،  10ظرف قرار دارد، ، و نسخ بروز شده آن، )2006( 1737قطعنامه 
 در جریان قرار دهند؛ را آژانس

شده در  اعمال مفادهمچنین که  گیرد تصمیم میمنشور ملل متحد،  41اقدام وفق ماده  در  - 23
و ) 2008( 1835، )2008( 1803، )2007( 1747، )2006( 1737، )2006( 1696هاي  قطعنامه

هایی که از قبل به صورت مورد به مورد  به آن مقدار که براي اجراي انتقال و فعالیت) 2010( 1929
  :، به نحوي کهشود، اعمال نشود تائید می) 2006( 1737قطعنامه تاسیس شده وفق توسط کمیته 

 پیوست 15- 11 تا 15- 1 هاي بندده در اي مشخص ش مستقیما مرتبط با اجراي اقدامات مرتبط هسته) الف
 ؛باشد برجام 5

 یا، ؛الزم باشد سازي اجراي برجام براي آماده) ب

  ؛تشخیص داده باشدبق نطبا اهداف این قطعنامه مکمیته آنها را ) ج

هاي پیشین  طعنامهفاد قدر صورتی که م 27و  23، 22، 21هاي  بندآثار مفاد شود که  متذکر می  - 24
 ؛کردخواهند ادامه پیدا شوند، ل عماا 12بند وفق 

  
  سایر موضوعات

اجراي این تبط با مر مستقیم وظایفبه منظور اجراي را عملی الزم رتیبات گیرد تا ت تصمیم می  - 25
 ؛انجام دهدراهنمایی ها را و انتشار  ب مشخص شده در پیوستوظائف ، از جمله  قطعنامه
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تا با ابرام می خواهد نفع  هاي ذي د و دیگر طرفملل متحسازمان  هها، نهادهاي مربوطدولتهمه  از  -26
به خصوص از طریق به طور کامل با شوراي امنیت همکاري کنند، مربوط به این قطعنامه  اموربراي اجراي 

 ارائه اطالعاتی که در مورد اجراي تمهیدات این قطعنامه در اختیار دارند؛

و نباید به  استو ایران  5+1 گروه آن بین برجام تنها براي اجراي مفادگیرد که تمام  تصمیم می  - 27
 وفق معاهدهکالیف الملل یا حقوق و ت حقوق بین ولاص برايیا دولت دیگري براي   ایجاد سابقهعنوان 

ي  ه هاي شناخته شدهیاصول و روو همچنین  سایر اسناد مربوطهاي و  هسته سالح هاياشاعه منع 
 ؛قلمداد شودالمللی  بین

نباید مانع شود تا یک فرد ) 2006( 1737قطعنامه  12 بند  وفقشده  اعمال مفاد شود که یادآور می  - 28
را موجودیت هاي مربوط به قراردادهاي پیش از تحریم آن فرد یا  پرداخت ،شده تحریمموجودیت یا 

آن قطعنامه رعایت شوند و تصریح  15 بند انجام دهد، مشروط بر اینکه شروط مشخص شده در 
قاعده اعمال شدند، آنگاه این بازاین قطعنامه  12بند هاي قبلی پیرو  قطعنامه فادمکند که اگر  می

 اعمال خواهد شد؛

تدابیر ضروري براي حصول اطمینان از اینکه هیچ ها دولتهمه  بر اهمیت اینکهکند  تاکید می  - 29
ه بر شد مشخص دولت ایران یا هر شخص و نهادي در ایران یا افراد و نهادهاي ادعایی از جانب 
افرادي که از طریق آنها یا به نفع آنها طرح هاي مربوطه، یا  و قطعنامه) 2006(1737اساس قطعنامه 
 فادم عمالبه واسطه اکه اجراي آن ، ه ايدر ارتباط با هر قرارداد یا مبادل دعوا می کنند،

، و این قطعنامه) 2010( 1929، )2008( 1803، )2007( 1747، )2006( 1737هاي  قطعنامه
 ؛، مسموع نباشدجلوگیري شده است

موضوع را در ، لغو می شود  8 بند این قطعنامه بر اساس  مفادزمانی که تا گیرد که  تصمیم می  - 30
 ؛دستورکار خود داشته باشد

  

  برجام) پیوست الف
  اعالمیه مجزا) پیوست ب
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  2015ژوئیه  14ن، ی، و)برجام(برنامه جامع اقدام مشترك : پیوست الف
  *دیباچه 

چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا با نماینده عالی اتحادیه اروپـا در امـور خـارجی و    ( 5+1گروه 
تـاریخی کـه   ) برجـام (و جمهوري اسالمی ایران از ایـن برنامـه جـامع اقـدام مشـترك       1)هاي امنیتی سیاست

تغییر بنیادین در نگرش هاي این  تضمین خواهد نمود برنامه هسته اي ایران منحصرا صلح آمیز است، و  یک
آنها انتظار دارنـد کـه اجـراي کامـل ایـن برجـام در       . کشورها به این موضوع رقم می زند، استقبال می نمایند

ایران مجددا تایید می نماید که این کشور . المللی کمک نماید ت به صلح و امنیت منطقه اي و بینجهت مثب
  . و یا کسب سالح هاي هسته اي نخواهد بود تحت هیچ شرایطی در پی جستجو، توسعه

از منظر ایران، این برجام به این کشور اجازه خواهد داد تا در راستاي مالحظات علمی و اقتصادي یک برنامـه  
هسته اي بومی و منحصرا صلح آمیز را با هدف اعتماد سازي، مطـابق برجـام پـیش ببـرد تـا همکـاري هـاي        

در این زمینه  محـدودیت هـاي اولیـه اي  کـه  بـه صـورت دوجانبـه        .  ب گرددالمللی در این زمینه ترغی بین
آمیـز ایـران  از جملـه     تعریف و در این برجام توصیف گردیده است، تکامل تـدریجی برنامـه هسـته اي صـلح    

ا هنجارهـاي      فعالیت هاي غنی سازي آن براي یک برنامه تجاري براي مقاصد منحصرا صـلح  آمیـز و همسـو ـب
  .بین المللی را با یک سرعت معقول درپی خواهد داشتعدم اشاعه 

، اجراي این برجام به تدریج به آنها اجازه خواهد داد در مورد ماهیت منحصـرا صـلح آمیـز    5+1از منظر گروه 
اي اسـت کـه بـا     برجام منعکس کننده مولفه هـاي  دوجانبـه تعریـف شـده    . برنامه ایران اعتماد بدست آورند

توافق شده بر سر دامنه برنامه هسته اي ایران از جمله فعالیـت هـاي غنـی سـازي و      نیازهاي عملی و حدود
افیت و راسـتی آزمـایی را فـراهم    برجـام از طریـق اقـدامات جـامعی کـه شـف      . تحقیق و توسعه، سازگار است

  .دهد را مدنظر قرار می 5+1ی هاي گروه نماید، نگران می
هاي  ي امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریمبرجام منجر به لغو جامع همه تحریم هاي شورا

چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته اي ایران می شود و اقداماتی را براي دسترسی به تجارت، فناوري، 
 . تامین مالی و انرژي را شامل می شود

                                                        
مانت ترجمه شده و متن فارسی در این ترجمه کمال دقت به عمل آمده است تا تمامی جمالت و عبارات با رعایت صحت و ا *

با این حال به دلیل پیچیدگی عبارات که ناشی از فنی و حقوقی بودن آنها از یک طرف و . تا حد امکان سلیس و روان باشد
نماید که متن مذاکره و توافق  اي بودن آنها از طرف دیگر می باشد، توجه خوانندگان محترم را به این نکته جلب می مصالحه

به عبارت دیگر متن اصلی، متن انگلیسی است و در صورت وجود ابهام یا نارسایی در ترجمه، مالك متن اصلی شده، یا 
  .باشد می

اشاره شده است که به دلیل عنوان مصطلح و » 3+اتحادیه اروپا/سه کشور اروپایی«در تمام متن برجام به این گروه با عنوان .  1
استفاده از این عنوان هیچ تغییري در مفهوم . ین گروه، از عنوان اخیر استفاده شده استدر فارسی براي اشاره به ا 5+1آشناتر 

  .دهد توافق و یا ترکیب اعضاي گروه نمی
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 مقدمه و مفاد عمومی

راسیون روسیه، انگلیس و ایاالت متحده، چین، فرانسه، آلمان، فد( 5+1 گروه و ایران اسالمی جمهوري -الف  
جامع اقدام مشترك  ، در مورد این برنامه)و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی

به  ناظراین برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف مت. گیري نمودند تصمیم) برجام(
  .پیوست هاي آن می باشد که قرار است توسط شوراي امنیت مورد تایید قرار گیردنحو مندرج در این سند و 

 خواهد ایران اي هسته برنامه آمیز صلح صرفا ماهیت از اطمینان حصول موجب برجام این کامل اجراي  -ب  
  .شد

دست آوردن تولید و یا به  جستجو، پی در شرایطی هیچ تحت و هیچگاه که نماید می تائید مجددا ایران - ج  
  .نخواهد بود سالح هسته اي

انرژي  براي خود حق کامل طور به تا ساخت خواهد قادر را ایران برجام این آمیز موفقیت اجراي - د  
آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته اي و همسو با تعهداتش در آن  اي جهت مقاصد صلح هسته
اي ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سالح هاي  هسته نماید و در نتیجه با برنامه اعمالسند 

  .هسته اي عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد

هاي  هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم برجام منجر به لغو جامع همه تحریماین  - هـ  
داماتی را براي دسترسی به تجارت، فناوري، چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته اي ایران می شود و اق

  .تامین مالی و انرژي شامل می شود

 منشور در مندرج نحو به متحد ملل اصول و اهداف به نسبت خود تعهد بر مجددا ایران و 5+1 گروه - و  
  .نمایند می تاکید متحد ملل سازمان

اي کماکان مبناي اساسی  هستههاي  الحسنمایند که معاهده عدم اشاعه  می اذعان ایران و 5+1 گروه -ز  
هاي صلح آمیز از انرژي  اي و استفاده اي و رکن بنیادین پیگیري خلع سالح هسته رژیم عدم اشاعه هسته

  .باشد اي می هسته

که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبناي احترام  شوند متعهد می ایران و 5+1 گروه - ح  
که سبب تخریب اجراي موفق آن مایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام متقابل اجرا ن

 جایگزینی به آمیز، تبعیض  اي نامه از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین 5+1گروه . خودداري نمایندشود، 
این  .خواهند ورزید ، خودداريقرار می گیرند این برجام تحت پوشش که سازي محدودیت اقدامات و ها تحریم

در ژنو مورد توافق قرار گرفت،  1392آذرماه  3که در تاریخ ) توافق ژنو(برجام بر اجراي برنامه اقدام مشترك 
       .گردد استوار می
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ل خواهد تشکی برجام این اجراي بر نظارت منظور به ایران و 5+1 گروه از متشکل مشترکی کمیسیون - ط  
کمیسیون مشترك به موضوعات ناشی از . در این برجام را ایفا خواهد نمودو وظایف پیش بینی شده  شد

اجراي این برجام رسیدگی نموده و مطابق با مفادي که در پیوست مربوطه شرح داده شده است، عمل 
  .خواهد کرد

سته اي ت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هنسب تا شد خواهد خواسته اتمی انرژي المللی  بین آژانس از - ي  
از آژانس درخواست خواهد شد که به طور . به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید

کلیه . منظم به شوراي حکام، و آنگونه که در این برجام مقرر شده است به شوراي امنیت اطالع رسانی نماید
هاي دخیل به طور کامل  توسط کلیه طرفي آژانس در خصوص حفاظت از اطالعات   قواعد و مقررات مربوطه

  .رعایت خواهد شد

 و باشد می ایران و 5+1 گروه بین آن اجراي براي صرفاً برجام این در مندرج اقدامات و مفاد کلیه - ك  
براي هیچ دولت دیگري، یا براي اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق  سابقه ایجاد ي  منزله به بایست نمی

هاي   د مربوطه، و همچنین اصول و رویههسته اي و سایر اسناسالح هاي عدم اشاعه   معاهده و تعهدات وفق
  .ي بین المللی تلقی گردد  شده شناخته 

  .شود می پرداخته سند این هاي پیوست در برجام این اجراي فنی جزئیات به -ل  

ام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف و ایران در چارچوب این برج 5+1 گروه کشورهاي اروپایی، اتحادیه -م  
اي صلح آمیز که  اي همکاري کرده و در طرح هاي مربوط به همکاري هاي هسته  صلح آمیز انرژي هسته

از جمله از طریق مشارکت  ،آمده 3آنگونه که به تفصیل در ضمیمه  شوند، می تعیین طرفین مشترکا توسط
  .آژانس، تعامل خواهند نمود

 ارائه امنیت شوراي به تصویب براي را برجام این ي  تاییدکننده اي  قطعنامه نویس  پیش 5+1 گروه - ن  
 موضوع این بررسی در بنیادین دگرگونی یک نشانگر برجام این انعقاد که نماید می تاکید که کرد خواهد
این . ایدجدید با ایران را اعالم می نم رابطه یک برقراري براي شورا تمایل و بوده امنیت شوراي توسط

قطعنامه شوراي امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد قطعنامه هاي قبلی شوراي امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی 
 10 متحد اي ایران توسط شوراي امنیت سازمان ملل ي خاص؛ و خاتمه بررسی موضوع هستهمحدودیت ها

  .سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود

 جزئیات و آمد خواهد که شرحی به مربوطه زمانی هاي دوره براي برجام این در شده بینی پیش مفاد - س  
  .شد خواهد اجرا است، شده ذکر ها پیوست در آن

 پیشرفت ارزیابی و بازنگري منظور به زودتر، نیاز صورت در یا بار، یک سال دو هر ایران و 5+1 گروه - ع  
  .ع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمودگرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجما صورت
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اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زمانی که جزئیات آن در این برجام و  5+1ایران و گروه 
  :هاي آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواهند نمود پیوست

  هسته اي

  سازي، ذخایر  سازي، تحقیق و توسعه غنی غنی  -الف

سازي اورانیوم و   هاي غنی ي فعالیت  هاي مورد توافق در مورد همه یتطرح بلندمدت ایران برخی محدود - 1
سازي اورانیوم، از جمله برخی محدودیت هاي مشخص در برخی فعالیت هاي   فعالیت هاي مرتبط با غنی

با یک سرعت معقول  تکامل تدریجی  را شامل می شود که  خاص تحقیق و توسعه براي هشت سال نخست
آمیز، به نحو موصوف در  ایران براي اهداف منحصرا صلح   سازي  هاي غنی بعدي فعالیتي   به سمت مرحله

داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت  اتایران به تعهد. را در پی خواهد داشت 1پیوست 
 در اجرايایران ي   ي اولیه سازي خود که به عنوان بخشی از اعالمیه   سازي و تحقیق و توسعه غنی  غنی

  .پایبند خواهد بود ،پروتکل الحاقی ارائه خواهد شد

طی این دوره، ایران ظرفیت . نمودسال از رده خارج خواهد  10را طی  خود IR-1سانتریفیوژهاي  ایران - 2
نصب شده  IR-1سانتریفیوژ  5060تعداد  سازي اورانیومِ  سازي خود در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی  غنی
تحت نظارت مستمر ، سازي مربوطه در نطنز هاي غنی  سانتریفیوژهاي اضافی و زیرساخت. خواهد داشت نگه

    .انبار خواهد شد 1به نحو مشروح در پیوست  ،آژانس

شده منتج نشود ادامه   اي که به انباشت اورانیوم غنی سازي را به شیوه  ي غنی ایران تحقیق و توسعه  - 3
، IR-4ماشین هاي  شامل سازي ایران با اورانیوم صرفا تحقیق و توسعه غنی  ،سال 10براي مدت . خواهد داد

IR-5 ،IR-6  وIR-8  خواهد بود و ایران به نحو مشخص شده در پیوست  1به نحو تشریح شده در پیوست
 آزمایشایران به . سازي اورانیوم وارد نخواهد شد  هاي جداسازي ایزوتوپ براي غنی یک در سایر فناوري

و  IR-6سی دستگاه ماشین تا  آزمایشادامه خواهد داد، و در میانه سال هشتم،  IR-8و  IR-6هاي  دستگاه
IR-8  آغاز خواهد کرد 1شده در پیوست  تشریحرا به نحو.  

 1را از رده خارج نماید، به جز نحوه مندرج در پیوست  IR-1سانتریفیوژهاي قصد دارد که ایران  از آنجا - 4
سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهاي از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین  مونتاژخت یا اقدام به سا
مشخص شده در این برجام  اهدافهاي سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا براي  ایران تولید دستگاه. خواهد نمود

از به ساخت تعداد مورد توافقی ، ایران آغ1از پایان سال هشتم، و به نحو مندرج در پیوست . خواهد داد انجام
نموده و تمامی دستگاه هاي تولید شده را  )چرخاننده( بدون روتور IR-8و  IR-6از دستگاه هاي سانتریفیوژ 

در نطنز، تا زمانی که بر اساس برنامه بلندمدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار 
  .خواهد نمود
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سازي اورانیوم، از جمله   سال، فعالیت هاي مرتبط با غنی 15نامه بلندمدت خود، براي ایران بر اساس بر - 5
 سطح داد، خواهد انجام نطنز سازي غنی تاسیسات در صرفا ي تحت نظارت پادمانی خود را تحقیق و توسعه 

سازي اورانیوم   د نگه خواهد داشت، و در فردو، از هرگونه غنیدرص 67/3 سقف تا را خود اورانیوم سازي  غنی
    .خودداري خواهد ورزید هسته ايسازي اورانیوم و از نگاهداري هرگونه مواد  و تحقیق و توسعه غنی 

همکاري . ري تبدیل خواهد نمودایران تاسیسات فردو را به یک مرکز هسته اي، فیزیک و فن آو - 6
یقاتی مورد توافق ایجاد خواهد هاي تحق  مشترك علمی در حوزه مشارکتهايالمللی از جمله به شکل   بین
این دو عدد از. ردو باقی خواهد مانددر قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات ف IR-1ماشین  1044. شد

یق طر از جمله از آبشارها به همراه زیرساخت هاي مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و
چهار آبشار دیگر به همراه . خواهد شد متحولهاي پایدار  ها، براي تولید ایزوتوپ اصالح مقتضی زیرساخت

هاي  کلیه سانتریفیوژهاي دیگر و زیرساخت. هاي مربوطه به صورت ساکن باقی خواهند ماند زیرساخت  کلیه
انبار خواهد  1آوري و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست  سازي جمع  مرتبط با غنی

  .شد

المللی  ده سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهاي بین مدت پانز طی - 7
کیلوگرم  300 در حدکند، ذخایر اورانیوم خود را  کیفیت براي سوخت تولیدي در ایران حرکت می

 .خواهد کرد حفظدرصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی  67/3هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 
المللی و در عوض دریافت اورانیوم طبیعی تحویل داده  هاي بین  مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت

المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعی   ، به فروش رسیده و به خریدار بینشده به ایران
روسیه یا سایر منابع،  درولید شده هاي سوخت ت اورانیوم غنی شده موجود در مجتمع. ترقیق خواهد گردید

فوق الذکر  هگزافلوراید اورانیومکیلوگرم ذخیره  300اي ایران، در زمره این  براي استفاده در راکتورهاي هسته
 .درمورد سایر منابع تامین گردد 1شرایط مندرج در پیوست  ، مشروط بر اینکهمحاسبه نخواهد شد

حمایت  ، از کمک به ایرانمناسبري هاي فنی آژانس به نحو از جمله از طریق همکا ،کمیسیون مشترك
 تمامی. المللی گردد خواهد نمود تا سوخت هسته اي تولید شده توسط ایران حائز استانداردهاي کیفی بین 

درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به  20تا  5اکسید اورانیوم باقی مانده غنی شده بین 
در  ،المللی سوخت اضافی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهاي بین . واهد شدسوخت تبدیل خ

  .دسترس ایران قرار خواهد گرفت

  اراك، آب سنگین، بازفرآوري -ب

ایران بر اساس طراحی اولیه مورد توافق به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین  - 8
که  در قالب یک همکاري بین المللی ،درصد 3.67اده از سوخت غنی شده تا با استف در اراك پیشرفته

این راکتور تحقیقات هسته اي صلح آمیز و  .کند مبادرت می طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد
راکتور بازطراحی شده و بازسازي . تولید رادیو ایزوتوپ براي مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد
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کلیه فعالیت ها براي بازطراحی و ساخت مجتمع . ده اراك پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کردش
. هاي سوخت براي راکتور بازطراحی شده، بجز براي نخستین بارگذاري سوخت، در ایران انجام خواهد گرفت

این مشارکت . تقل خواهد شدي عمر راکتور به خارج از ایران من  همه سوخت مصرف شده در اراك براي دوره
، ایران و سایر کشورهایی که طرفین ممکن 5+1ي گروه   المللی مشتمل بر کشورهاي مشارکت کننده  بین

ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبري را ایفا خواهد نمود و . است مشترکا تعیین کنند، خواهد بود
هایی که  مسئولیتدر آن که  منعقد می نمایند ، یک سند رسمیو ایران 5+1گروه  ،قبل از روز اجراي توافق

  .شدخواهد  تعریف ،برعهده خواهند گرفت 5+1اعضاي گروه 

المللی در اتکاء بر آب سبک براي راکتورهاي  با روند پیشرفت فنآوري بین در نظر دارد که ایران  - 9
الزم  شامل تضمین عرضه سوختکه لمللی ا  تر بین با همکاري گسترده آینده خود تحقیقاتی و تولید برق 

  .همگام باشد، می شود

همه آب . نخواهد بودسال  15براي مدت یا انباشت آب سنگین در ایران  ،راکتور آب سنگین دیگر - 10
  .المللی عرضه خواهد شد  سنگین اضافی براي صادرات در بازارهاي بین

فعلی و آینده خود  برق و تحقیقاتی اي هسته ايراکتوره کلیه شده مصرف سوخت همه دارد قصد ایران - 11
با طرف دریافت کننده  مناسبیا اقدامات بعدي، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو  نگهداريرا براي 

  .منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند

هاي   هبا هدف تولید رادیوایزوتوپ هاي پزشکی و صنعتی از نمونصرفا به جز فعالیت هاي جداسازي  - 12
یا ساخت  سوخت مصرف شده سال وارد بازفرآوري 15شده، ایران به مدت   ي اورانیوم غنی  دیده  تابش

بازفرآوري که منتج به  ه، یا فعالیت هاي تحقیق و توسعشده تاسیسات قادر به بازفرآوري سوخت مصرف
یز قصد چنین کاري را و پس از این مدت ن نخواهد شدشود،  شده ایجاد قابلیت بازفرآوري سوخت مصرف

  .داردن

  شفافیت و اقدامات اعتمادساز -ج

 پروتکل) ب( 17 ماده وفق ،)پارلمان( مجلس و جمهور رئیس ي  مربوطه اختیارات  ایران، منطبق با - 13
، و در چارچوب می نماید ین پروتکل را به صورت موقتی اجراءا خود، پادمان جامع موافقتنامه به الحاقی

اصالحی ترتیبات فرعی  1/3و کد را پیش می برد  تصویب آن اقدام براي 5ی شده در پیوست بین زمانی پیش
  .بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود

مورد توافق با آژانس، شامل » نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختالف حال و گذشته«ایران  - 14
ایران مندرج در   ي مربوط به برنامه هسته اي  مسائل مورد نگرانی حال و گذشته ترتیباتی براي پرداختن به

اجراي کامل . ، را کامال اجرا خواهد نمود)GOV/2011/65(آژانس  2011نوامبر  8ضمیمه گزارش مورخ 
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تکمیل خواهد شد و  2015اکتبر  15فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می گیرد تا 
ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختالفی باقی  2015دسامبر  15عاقبا مدیرکل تا مت

به عنوان اعضاي  5+1عضو گروه ي گذشته و حال را به شوراي حکام ارائه خواهد نمود، و کشورهاي   مانده
بدون خدشه دار وضوع، شوراي حکام قطعنامه اي را براي اتخاذ اقدامات الزم، با هدف بسته شدن این م

  .صالحیت شوراي حکام، به شوراي حکام ارائه خواهند کرد ساختن

براي دوره هاي زمانی مربوطه و  خودایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجراي اقدامات داوطلبانه  - 15
این اقدامات  .نیز اجراي تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست هاي آن نظارت نماید

حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدي توسط ایران : شامل
 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورها 25در همه کارخانه هاي تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 

؛ استفاده از فنآوري هاي مدرن تائید شده سال 20سانتریفیوژ به مدت  )اتصاالت( و بیلوزهاي )چرخاننده ها(
سازي به صورت مستقیم، و مهر و موم هاي   و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی

الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا براي اطمینان از رفع سریع نگرانی هاي آژانس در زمینه دسترسی به 
  ،1ست سال، به شرح مندرج در پیو 15مدت 

به توسعه تجهیزات انفجاري هسته اي منجر شود شامل فعالیت هاي می تواند ایران به فعالیت هایی که  -16
، از جمله در سطح تحقیق و 1اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست  )فلزکاري(متالورژي

  .توسعه، مبادرت نخواهد نمود

، آمده و مورد تایید 4 پیوست در مندرج شرح به برجام، این در آن جزئیات که خریدي کانال با ایران - 17
  .خواهد بود همکاري نموده و مطابق آن عمل خواهد کردمتحد قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل 

  تحریم ها

هاي قبلی  را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه برجام که متحد ملل سازمان امنیت شوراي قطعنامه   -18
، )2007( 1747، )2006( 1737، )2006( 1696 --  نیت در خصوص موضوع هسته اي ایرانشوراي ام

را همزمان با اجراي اقدامات توافق  -- ) 2015( 2224و ) 2010( 1929، )2008( 1835، )2008( 1803
به نحو مشخص شده در   ، آزمایی شده  راستی که ازسوي آژانس ي مرتبط با هسته اي توسط ایران  شده
  ؛2خواهد کرد و محدودیتهاي خاصی را برقرار خواهد نمود، لغو 5ست پیو

هاي  کلیه تحریم ات متعاقب آن، کهاصالحو  »اروپایی اتحادیه مقررات« مفاد همه اروپایی اتحادیه   -19
، را ي مربوطه  اقتصادي و مالی مرتبط با هسته اي را اجرائی می سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده

که  5هسته اي توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست  همرتبط ب  با اجراي اقدامات توافق شدههمزمان 
 اقداماتشامل تمامی تحریمها و ) این لغو(لغو خواهد کرد و ، آژانس راستی آزمایی شده باشد از سوي

                                                        
  مفاد این قطعنامه به منزله مفاد این برجام نیست   2
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  :تشریح شده، خواهد بود 2محدودکننده در حوزه هاي زیر، که در پیوست 

تقاالت مالی بین اشخاص و نهادهاي اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهاي نقل و ان - الف
  ایرانی از جمله موسسات مالی؛

فعالیت هاي بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاري بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهاي تابعه بانکهاي  - ب
  ؛اروپا ایرانی در قلمرو کشورهاي عضو اتحادیه

  دمات بیمه و بیمه اتکائی؛ارائه خ - ج

  نامبرده شده در الحاقیه نهادهايمالی از جمله سوئیفت براي افراد و  مخصوص ارائه خدمات پیام رسانی - د
  شامل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ 2پیوست  1ي 

  ؛)اعتبارصادراتی، تضامین، یا بیمه(حمایت مالی از تجارت با ایران  - ه

  به پرداخت وام هاي بالعوض، خدمات مالی و وام هاي ترجیحی به دولت ایران؛ اتتعهد - و

   و اوراق تضمین شده توسط دولت؛ )دولت ایران(معامالت راجع به اوراق مشارکت  - ز

                                      ایرانی؛ واردات و حمل نفت، فراورده هاي نفتی، گاز و فرآورده هاي پتروشیمی - ح

  صادرات تجهیزات یا تکنولوژي کلیدي براي بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی؛ - ط

  گاز و پتروشیمی؛ ،نفت بخشهايسرمایه گذاري در  - ي

  صادرات تجهیزات و تکنولوژي کلیدي صنایع دریایی؛ - ك

  طراحی و ساخت کشتی هاي باري و تانکرهاي نفتی؛ - ل

  ؛ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت - م

  دسترسی به فرودگاه هاي اتحادیه اروپایی براي هواپیماهاي باري ایرانی؛ - ن

  صادرات طال، فلزات گرانبها و الماس؛ -س

  تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛ - ع

نرم افزار براي  یا صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد و صادرات - ف
  صنعتی؛ سازي فرآیندهاي یکپارچه
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مذکور در الحاقیه ) مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا(لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها  - ذ
  و ؛ 2یک پیوست شماره 

  .خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق - ق

یده تر رس گیري گسترده  سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به نتیجه  8اتحادیه اروپایی  - 20
، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامی استباشد که تمام مواد هسته اي در ایران در فعالیت هاي صلح آمیز 

  .لغو خواهد کرد را سازد که تحریمهاي مرتبط با اشاعه را اجرایی می» مقررات اتحادیه اروپایی«مفاد 

را با اثربخشی  2پیوست تحریم هاي مشخص شده در  اجرايایاالت متحده منطبق با این برجام  - 21
، 5اي توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست   ي مرتبط با هسته همزمان با اجراي اقدامات توافق شده 

این تحریمها . که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد
  :گردد شده می شامل حوزه هاي زیر، به نحوي که در پیوست دو تشریح

، از جمله بانک 2معامالت مالی و بانکی با بانک ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست  - الف
 در توسط اداره کنترل دارایی هاي خارجی که به عنوان دولت ایران نهادهاي مشخصیمرکزي ایران و افراد و 

آمده  2پیوست  3نحوي که در الحاقیه  ده اند، بهافراد ویژه مشخص شده و بلوك شده تعیین شفهرست 
گذاري، خرید و   شامل افتتاح و نگهداري حساب هاي واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه(است 

  ؛)فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادي

  معامالت به ریال ایران؛ - ب

  ارائه اسکناس دالر آمریکایی به دولت ایران؛ - ج

دوجانبه بر درآمدهاي ایران در خارج از کشور شامل محدودیت ها بر نقل و انتقال هاي تجارت  محدودیت - د
  درآمدها؛

  خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معامالت راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی؛ - ه

 3اقیه شماره خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزي ایران و موسسات مالی ایرانی به نحو مندرج در الح - و
  ؛2پیوست 

  یا بیمه اتکائی؛) توشیح(خدمات تایید بیمه خدمات بیمه اي،  - ز

  براي کاهش فروش نفت ایران؛ها تالش  - ح

سرمایه گذاري شامل مشارکت در سرمایه گذاري هاي مشترك، کاال، خدمات، اطالعات، فناوري و دانش  - ط
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  براي بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی؛ و کمک فنی

  خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصوالت پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛ - ي

  شده و فراورده هاي پتروشیمی به ایران؛ پاالیشصادرات، فروش یا عرضه فراورده هاي نفتی  - ك

  انرژي ایران؛ با بخشمعامالت  - ل

  ادر ایران؛معامالت با بخشهاي کشتیرانی و کشتی سازي و عامالن بن - م

  طال و سایر فلزات گرانبها؛تجارت   - ن

گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فوالد، زعال سنگ و نرم افزار براي تجارت  -س
  سازي فرآیندهاي صنعتی؛ یکپارچه

  فروش، عرضه یا انتقال کاالها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازي ایران؛ - ع

  تحریم هاي راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروه هاي فوق؛ - ف

افراد ویژه مشخص شده و بلوك  از فهرست 2پیوست  3مندرج در الحاقیه  نهادهايبرداشتن نام افراد و  - ذ
  و ؛SDNیا لیست اشخاص تحریمی غیر و لیست افرادي که تحریم هاي خارجی را دور می زنند ؛SDN شده

دستورالعمل اجرایی  15و  7تا  5و بخشهاي  13645، و 13622، 13590، 13574اجرایی  لغو دستورات - ق
  ؛13628

 ، اجازه فروش هواپیماهاي5و منطبق با پیوست 2ایاالت متحده، به نحو مشخص شده در پیوست  - 22 
کیت یا ي و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالبرمسافر تجاري

نمایند؛ و مجوز واردات فرش و تعامل کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران 
   .مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود

 اینکه بر مبنی خود تر گسترده گیري نتیجه به آژانس که زمانی در یا توافق، روز از پس سال هشت   -23
، هرکدام که زودتر باشد، ایاالت متحده است، برسدمواد هسته اي در ایران در فعالیتهاي صلح آمیز  همه

 2اقدام قانونی مقتضی را براي لغو، یا تغییر به منظور اجرایی کردن لغو تحریم هاي مشخص شده در پیوست 
ه اي مندرج در این برجام، هاي هست در خصوص دستیابی به اقالم و خدمات مرتبط با هسته اي براي فعالیت

 سالح هسته اي تحت معاهده عدم اشاعه   منطبق با رویکرد ایاالت متحده نسبت به سایر دولتهاي غیردارنده
  .کردخواهد  را پیگیري
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فهرست کامل و  2متحده در پیوست  ایاالت نیز و فرانسه و انگلیس آلمان، کشورهاي اروپایی، اتحادیه - 24
نمایند و آنها را منطبق با  اي را مشخص می ا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته جامعی از تحریم ها ی

مشخص خواهد » روز اجرا«همچنین اثرات لغو تحریم ها را از زمان  2پیوست . لغو خواهند نمود 5پیوست 
ساز   حدودیتچنانچه در هر زمانی پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام م. نمود

در حال ممانعت از اجراي کامل لغو تحریم ها به نحو تشریح  5+1مرتبط با هسته اي  از یک عضو دیگري 
شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود و چنانچه 

ي برجام اقدام   باشد، عضو مربوطه سب میساز منا  توافق داشته باشند که لغو این تحریم یا اقدام محدودیت
 5+1در صورتی که قادر به فیصله این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه. مقتضی را به عمل خواهد آورد

  .می توانند موضوع را به کمیسیون مشترك ارجاع نمایند

هاي مشخص شده  غو تحریمدر ایاالت متحده مانع از اجراي ل ،چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی - 25
در این برجام شود، ایاالت متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گامهاي مقتضی را به منظور 

ایاالت متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا . اتخاذ خواهد نمود )لغو تحریمها(آن تحقق اجراي 
هاي وفق این  ایاالت متحده منعکس شده در لغو تحریم محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست

  .برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداري نمایند

از بازگرداندن یا  ،اتحادیه اروپایی فارغ از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش بینی شده در این برجام -26
هیچ گونه . یی که اجراي آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداري می نمایدها تحمیل مجدد تحریم

یا اقدامات  اتحادیه اروپایی هسته اي تحریم جدید هسته اي شوراي امنیت و هیچ گونه تحریم جدید
م ایاالت متحده، با حسن نیت، نهایت تالش خود را براي دوام این برجا. وجود نخواهد داشت محدودیت ساز 

به  2و پیشگیري از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم هاي مشخص شده در پیوست 
دولت ایاالت متحده فارغ از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش بینی شده در این برجام ، . عمل خواهد آورد

یم هاي مشخص شده رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحر نقش مشخصدر چارچوب 
دولت ایاالت متحده، در . نماید که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداري می 2در پیوست 
رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم هاي جدید مرتبط با هسته اي خودداري  نقش مشخصچارچوب 

مشخص شده در پیوست دو یا وضع ریم هاي تحیا بازگرداندن ایران اعالم کرده است که تحمیل . خواهد کرد
  هسته اي را به منزله مبنایی براي توقف کلی یا جزیی اجراي تعهدات خود وفق این برجام،تحریمهاي جدید 

  .نمود خواهد تلقی

اقدامات و کارآمدي در ارتباط با لغو تحریم ها وفق این برجام، وضوح به منظور تضمین  5+1گروه  - 27
اتحادیه اروپایی و دولتهاي عضو و همچنین . خواهند کرد اتخاذامه هاي اجرایی کافی را و آئین نقانونی 

ایاالت متحده دستورالعمل هاي مرتبط را صادر خواهند نمود و در خصوص جزئیات تحریم ها یا اقدامات 
منتشر محدودیت سازي که به موجب این برجام لغو شده اند، بیانیه هایی را که در دسترس عموم باشد، 

اتحادیه اروپایی و دولت هاي عضو و ایاالت متحده متعهد هستند که در خصوص محتواي این . خواهند کرد
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  .مشورت نمایند در زمان مقتضیبیانیه ها با ایران به صورت منظم و  و دستورالعمل ها

 احترام برمبناي سازنده، فضایی در و نیت حسن با را برجام این که هستند متعهد ایران و 5+1 گروه   -28
این برجام که اجراي موفقیت آمیز آن را  وهدف روح نص، با مغایر اقدام هرگونه از و نمایند اجرا متقابل

 حمایت از و ایران تمام تالش خود را براي 5+1مقامات ارشد دولتی در گروه . مختل سازد، خودداري کنند
کلیه  5+1گروه . 3ی خود، به کار خواهند بستآمیز این برجام، از جمله در بیانات عموم اجراي موفقیت

ه عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین نامه اي استثنائی یا باقدامات الزم را براي لغو تحریم ها 
ساز تحت پوشش این برجام، خودداري  تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جاي تحریم ها و اقدامات محدودیت

  .می ورزند

ایی و دولتهاي عضو و همچنین ایاالت متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با اتحادیه اروپ - 29
مستقیم بر عادي سازي تجارت و روابط اقتصادي با ایران، در تعارض با و  منفیهدف خاص تاثیرگذاري 

  .آمیز این برجام خودداري خواهند کرد شان مبنی بر عدم اخالل در اجراي موفقیت تعهدات

مبادرت به  دلیل به نهادها یا و افراد به نسبت را سازي  محدودیت اقدام یا تحریم هیچ 5+1 روهگ - 30
هایی که مشمول لغو تحریم هاي مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر  فعالیت

لغو تحریم ها وفق این  به دنبال. منطبق باشد 5+1ها با سایر قوانین و مقررات جاري گروه  اینکه این فعالیت
طبق  ،در خصوص نقض هاي احتمالی تحریم ها جاري، تحقیقات 2برجام به نحو مشخص شده در پیوست 

  .قوانین ملی مربوطه می تواند مورد بازبینی واقع شود

، اجراي اقدامات 5منطبق با زمان بندي مشخص شده در پیوست  ،اتحادیه اروپایی و دولتهاي عضو آن - 31
مال نسبت به افراد و نهادهاي فهرست شده، از جمله بانک مرکزي ایران و سایر بانک ها و موسسات قابل اع

منطبق با  ،ایاالت متحده. و ملحقات آن لغو خواهد نمود 2مالی ایرانی را به نحو تفصیل یافته در پیوست 
افراد ویژه مشخص شده و  برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست ،5زمان بندي تعیین شده در پیوست 

خارج خواهد کرد  دورزنندگان تحریمها ، و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست )SDN( بلوك شده 
  .و ملحقات آن آمده است 2که تفصیل آن در پیوست 

 المللی با ایران در پروژه هاي مشترك در زمینه  و شرکاي بین 5+1اتحادیه اروپایی و کشورهاي گروه  - 32
هسته اي، راکتورهاي تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و  هايفن آوري هسته اي صلح آمیز از جمله نیروگاه

توسعه پیشرفته مشترك مورد توافق همانند گداخت هسته اي، ایجاد مرکز پزشکی هسته اي منطقه اي با 
ط زیستی، به نحو مندرج هاي پیشرفته روز، آموزش افراد، ایمنی و امنیت هسته اي، و حفاظت محی فن آوري

آنان تدابیر الزم براي . ، از جمله از طریق پروژه هاي همکاري فنی آژانس، تعامل خواهند کرد3در پیوست 
  .اجراي این پروژه ها را به نحو مقتضی اتخاذ خواهند نمود

                                                        
  .از نظر آمریکا، منظور از مقامات ارشد دولتی، مقامات ارشد قوه مجریه هستند 3 
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 تجارت، هاي حوزه در ایران دسترسی تضمین براي الزم هاي گام خصوص در ایران و 5+1 گروه - 33
مکن براي همکاري بین اتحادیه م هاي حوزه اروپایی اتحادیه. کرد خواهند توافق انرژي و مالی آوري، فن

در هاي عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیري از ابزارهاي  اروپایی، دولت
ها و سرمایه گذاري در ایران  ر پروژههمانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبا دسترس

  .را بررسی خواهد کرد

  برنامه اجرایی

اجرا خواهند  5تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالی مشخص شده در پیوست   5+1گروه  و ایران - 34
  :نقاط عمده براي اجرا به شرح زیر می باشد. کرد

بندي شده،   و ایران جمع 5+1 ن برجام میان گروهروز نهایی شدن، تاریخی است که در آن مذاکرات ای - الف
که این برجام را تایید می نماید به شوراي امنیت سازمان ملل براي  ايدرنگ به دنبال آن، قطعنامه  و بی

  .تصویب بدون تاخیر تسلیم خواهد شد

ی قبل یا تاریخ توافق، نود روز پس از تایید این برجام توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد،قبول روز  - ب
 در خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج ،که با رضایت متقابل اعضاي برجام تعیین شوداز آن 

، اعضاي برجام فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات الزم شروع این تاریخاز . یافتخواهند عینیت این برجام 
  .مودخواهند نرا آغاز  وفق برجام  ،براي اجراي تعهدات خود

اقدامات  ایران اجراي  از روز اجرا، زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی - ج
، اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده 5پیوست  15.11تا  15.1به نحو مندرج در بخش هاي  در زمینه هسته اي 

و منطبق با قطعنامه شوراي  می دهند جامرا ان 5پیوست  17و  16به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهاي 
در سطح سازمان ملل متحد انجام  5پیوست  18، اقدامات شرح داده شده در بخش متحد امنیت سازمان ملل

  .می شود

رائه نماید ا روز انتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی - د
ه اي در ایران در تیجه گیري گسترده تر خود مبنی بر اینکه تمام مواد هستبر اینکه آژانس به ن مبنی

در آن روز، اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده به . آمیز باقی می ماند، هرکدام زودتر باشد هاي صلح فعالیت
نی قانو نقشو ایران، منطبق با می دهند را انجام  5پیوست  21و  20ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهاي 

  .، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیري خواهد نمودبر اساس قانون اساسی رییس جمهور و مجلس

است که در آن، قطعنامه شوراي امنیت  تاریخیقطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل متحد،  لغوروز  -ـه
این روز شد و   براساس مقررات آن قطعنامه لغو خواهد این برجام را تایید می نماید،که سازمان ملل متحد 

خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه هاي قبلی بازگردانده  »توافققبول  روز«از زمان بعد ده سال 
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  .را به انجام می رساند 5پیوست  25شده در بخش  توصیف اقدامات اتحادیه اروپا، در آن روز. نشده باشد

م که در خود برجام ذکر به دوران تعهدات برجا، 5توالی و نقاط عمده درج شده در باال و در پیوست  - 35
     . اي وارد نخواهد نمود شده، خدشه

  ساز و کار حل و فصل اختالفات

رعایت را طبق این برجام  خود تعهدات 5+1 اعضاي گروه کلیه یا یک هر که باشد معتقد ایران چنانچه  -36
کمیسیون مشترك ارجاع نماید؛ به همین تواند موضوع را به منظور حل و فصل به  ننموده اند، ایران می

رعایت نکرده  طبق برجام معتقد باشد که ایران تعهدات خود را 5+1ترتیب، چنانچه هر یک از اعضاي گروه 
روز زمان  15کمیسیون مشترك . می تواند اقدام مشابه به عمل آورد 5+1است، هر یک از دولتهاي گروه 

متعاقب بررسی کمیسیون . ر اینکه این زمان با اجماع تمدید شودخواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگ
مشترك، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندي فیصله نیافته است، می تواند موضوع را به وزیران 

روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با  15وزیران . امور خارجه ارجاع دهد
عضو  ،بررسی در سطح وزیران) یا به جاي( به موازات ،پس از بررسی کمیسیون مشترك. ید شوداجماع تمد

بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک زیر سوال  شاکی یا عضوي که اجراي تکالیف اش 
ف و یکی از سوي هر یک از طرف هاي درگیر در اختال(هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود 

هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوري را در خصوص موضوع . بررسی شود) طرف سوم مستقل
روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون  30چنانچه، متعاقب این فرایند . روز ارائه نماید 15پایبندي ظرف 

چنانچه . کرد روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد 5مشترك در کمتر از 
موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که 

تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان  می باشد، آنگاه آن طرف می» عدم پایبندي اساسی«موضوع، مصداق 
یا به شوراي امنیت سازمان ملل /کرده و مبناي توقف کلی و یا جزئی اجراي تعهدات اش وفق برجام قلمداد

  .بشمار می آید» عدم پایبندي اساسی«متحد ابالغ نماید که معتقد است موضوع مصداق 

متعاقب دریافت ابالغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تالش هاي توام با  - 37
نی شده در برجام، شوراي امنیت سازمان نیت آن طرف براي طی فرایند حل و فصل اختالف پیش بی حسن

گیري  ملل متحد می بایست منطبق با رویه هاي خود در خصوص قطعنامه اي براي تداوم لغو تحریم ها راي
مفاد قطعنامه هاي  آنگاهروز از تاریخ ابالغ به تصویب نرسد،  30الذکر ظرف  چنانچه قطعنامه فوق. نماید

مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شوراي امنیت سازمان ملل  سابق شوراي امنیت سازمان ملل متحد
در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر . گیري نماید متحد به نحو دیگري تصمیم

طرف و ایران یا افراد و نهادهاي ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، داراي اثر عطف به ماسبق 
ها منطبق با این برجام و هاي صورت گرفته وفق اجراي این قرارداد وط به این که فعالیتمشر .نیست

شوراي امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود براي . هاي قبلی و فعلی شوراي امنیت باشد قطعنامه
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و فصل  مقرر حلمدت مفاد در صورتی که موضوعی که منجر به ابالغ شده در از اجراي دوباره  جلوگیري
، دیدگاه هاي طرف هاي اختالف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد گردیده باشد

ها جزئا یا کال مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله  ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم. داشت
  .قلمداد خواهد نمود زمینه اي براي توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام
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  اقدامات مرتبط با هسته اي: پیوست یک
  موارد عمومی	

  
 مشترك اقدام برنامه از 5 شماره ضمیمه در است، آمده پیوست این در که تعهدات این اجراي ترتیب		-1
غیر از  اردي کهمو مگر درخواهد بود  "روز اجراي توافق"زمان شروع تعهدات از  .مشخص شده است )برجام(

  .باشد مشخص شده این
  

  راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراك
  
تولید رادیو ایزوتوپ هاي صنعتی و دارویی،  ایران براي پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز هسته اي و - 2

اي  یز هستهایران براي پشتیبانی از تحقیقات صلح آم. راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراك را مدرن خواهد کرد
مواد ساختاري، بر اساس  هاي میله و مجتمع سوخت و نیازهاي تولیدي، از جمله آزمایش نمونهمقاصد و  و

، این راکتور را دوباره طراحی و بازسازي )که به این پیوست الحاق شده است(طراحی مفهومی موافقت شده 
ر ممکن باشد و در شرایط طراحی به صورتی خواهد بود که تولید پلوتونیم در کمترین مقدا .خواهد کرد

 20طراحی شده از - قدرت راکتور باز. نرمال پلوتونیم با خصوصیات مناسب ساخت سالح اتمی تولید نکند
که براي توسعه و تکمیل  رسیدندشترك متفاهم به این وایران  5+1. خواهد کردمگاوات حرارتی تجاوز ن

دستخوش تغییر و احتماال ه است می تواند طراحی نهایی، پارامترهایی که در طراحی مفهومی بیان شد
همچنان پا بر جا و اصول مدرن سازي  اهداف و مقاصد پیش گفتهدر عین حالی که شود، ضروري تنظیم 

  .باقی بماند
  
 راکتور) قلب(ایران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبناي طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریاي - 3

کالندریا با بتن به گونه  منافذ و ورودي هايتمام . ده و آن را در ایران نگهداري می کندموجود را خارج کر
راستی آزمایی در آینده  شوند که  آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را براي کاربرد هسته اياي پر می

یر ساختهاي موجود در آب سنگین اراك، ایران از ز تحقیقاتی و بازسازي راکتور طراحی مجددبراي . کند
  .راکتور آب سنگین اراك بیشترین استفاده را خواهد داشت

  
مدرن سازي راکتور اراك را به پروژه مدیر پروژه نقش راهبري و مسئولیت اجراي مالک و  ایران به عنوان - 4

تباط با تقبل مسئولیتی که در این پیوست ذکر شده است را در ار 5+1عهده می گیرد و هر کدام از اعضاي 
تشکیل خواهد شد تا  5+1متشکل از اعضاي  یکار گروه. مدرن سازي راکتور اراك را به عهده می گیرند

المللی متشکل از ایران و گروه کاري،  یک مشارکت بین. تسهیل نمایندبازسازي این راکتور را  بازطراحی و
با رضایت اعضاي گروه  ري می تواندگروه کااین . را به عهده خواهد گرفت اراك اجراي پروژه مدرن سازي

و ایران اسنادي را امضاء خواهند  5+1اعضاي  .کاري و ایران توسعه یابد تا کشورهاي دیگر به آن اضافه گردد
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بیان شده است که  "روز اجراي برجام"کرد که در آن  تعهد قوي در پروژه مدرن سازي راکتور اراك قبل از 
تعریف می کند و متعاقباً  را 5+1راکتورخواهد بود و مسئولیت اعضاي متضمن نقشه راه براي مدرن سازي 

را براي ایران کمک هاي الزم گروه کاري اعضاي تشکیل دهنده . قراردادها بر اساس آن منعقد می شود
اندازي  اهند کرد به صورتی که ساخت و راهخوفراهم  ،با قوانین ملی خود ، مطابقبازطراحی و بازسازي راکتور

  .و به موقع راکتور مدرن را امکان پذیر سازد ایمن
  
مربوط به آن توسط  فرعی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه هايدر طراحی نهایی ایران و گروه کاري  - 5

خواهد بررسی  رااستانداردهاي بین المللی مطابقت استانداردهاي ایمنی آن با ایران همکاري خواهند کرد، و 
طرح . ایران پروانه راه اندازي و بهره برداري دریافت کند مربوطه توسط نظام ایمنی به طوري که راکتور نمود

 .مربوط به آن به کمسیون مشترك ارائه خواهد شد فرعی نهایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه هاي
خواهد طرح نهایی به اتمام  ارائهسه ماه بعد از  ظرف تایید طراحی نهایی را در سی ورسیون مشترك بریکم

چنانچه کمسیون مشترك بررسی و تایید آن را در مدت سه ماه به پایان نرساند، ایران می تواند این . رساند
  .پیگیري کند ،پیش بینی شدهحل و فصل مناقشه، آنگونه که در این برجام مورد را از طریق مکانیزم 

  
 ،طباق آن با طراحی نهایی تایید شدهان تأیید جهت کاري ساخت راکتور نظارت کرده و به گروه آژانس بر - 6

  .گزارش می دهد
  
بر مبناي قوانین ملی  ،5+1اعضاي . به عنوان مدیر پروژه، ایران مسئولیت ساخت را به عهده می گیرد - 7

  . براي پشتیبانی از این همکاري انجام می دهد را اقدامات مناسب اداري، قانونی، فنی و قانون گذاري ،خود
  

بررسی ارائه کمکهاي و همچنین از طریق  ریق مکانیزم هاي پایه گذاري شده در این برجاماز ط 5+1اعضاي 
، تجهیزات، سیستمهاي ابزار دقیق و کنترل و الزم مالی مربوطه، خریدهاي ایران، انتقال و تهیه مواد

  .تکنولوژي مورد نیاز براي ساخت راکتور بازطراحی شده را پشتیبانی می کنند
  
از چنانچه متناسب باشد،  ،از طریق همکاري هاي فنی آژانس در صورت درخواست ایران، ،5+1اعضاي  - 8

حمایت نموده و آنرا   مربوط به آنفرعی ساخت ایمن و به موقع راکتور آب سنگین اراك و آزمایشگاه هاي 
، تجهیزات الزمتأمین مواد و   کمک هاي فنی و مالی، از طریق ارائه از جملهتسهیل می نماید، اقدامات آنها 

الزم براي اخذ پروانه و  ارائه حمایت و نیز سیستم هاي کنترلی پشتیبانی تجهیزات و  وپیشرفته ابزار دقیق 
  .خواهد بود اما محدود به اینها نمی شود قانونی کردن آن

  
ا جرم ترکیب شیمیایی دي اکسید اورانیوم، ب بادرصد  3.67طراحی شده اورانیوم غنی شده  - راکتور باز - 9

که توسط کمیسیون مشترك بررسی و  ،سوختیطراحی  در بار گذاري اول قلب بارا  کیلوگرم 350حدود 
مشارکت بین المللی با همکاري ایران سوخت اولیه راکتور را در خارج از . به کار خواهد برد ،تایید شده است
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آزمایش  در ساخت و ،به ایرانکمک هاي فنی ارائه از طریق  ،مشارکت بین المللی. ایران خواهند ساخت
و اعطاي پروانه توانایی ساخت سوخت در ایران  سوخت مورد استفاده در بارگذاري هاي آتی این راکتور

 "دهی بعد از تابش آزمایشهاي"مخرب و غیر مخرب این سوخت ها ازجمله  آزمایش. همکاري خواهند کرد
انجام خواهد گرفت و آن کشور با ایران کار خواهد  در خارج از ایران توسط یکی از کشورهاي مشارکت کننده

طراحی شده تحت نظارت  -کرد تا بتواند پروانه ساخت سوخت در ایران را براي بارگذاري هاي آتی راکتور باز
  .کسب نمایدآژانس 

  
میله سوخت و مجتمع سوخت با اورانیوم طبیعی که منحصراً براي طراحی اولیه ، ایران قرص سوخت - 10

 ا آزمایشنخواهد ساخت و یرا  ، طراحی شده بودتوسط آژانس شناخته می شد IR40ر اراك که با نام راکتو
مجتمع  ایران تا زمانی که راکتور مدرن اراك قابل استفاده شود، موجودي قرص هاي سوخت و. نخواهد کرد

قرص هاي در آن زمان موجودي  را تحت نظارت پیوسته آژانس انبار می کند و IR40سوخت طبیعی 
 مقداري تبدیل شده و یا با معادل UNHهگزا هیدرات نیترات اورانیل به  IR40مجتمع سوخت  سوخت و

الزم را در خطوط تولید سوخت طبیعی خود که فنی ایران تغییرات . اورانیوم طبیعی معاوضه می گردد از آن
به منظور تولید آن  ازتا بتوان سوخت تولید کند به وجود خواهد آورد  IR40راکتور اراك قرار بود براي 

  .استفاده نمودسوخت براي بارگذاري آینده راکتور مدرن اراك 
  

 و منشأ تمام سوخت مصرف شده راکتور مدرن اراك، صرف نظر از محل در تمام طول عمر راکتور، - 11
خیص داده تش ایمنکه توسط کشور پذیرنده یکسال پس از خروج از راکتور و یا هر زمان ظرف آن،  تولید
که با توافق طرفین تعیین خواهد  یا یک کشور ثالث و 5+1به محلی خارج از ایران در یکی از کشورهاي شود 
  ،قوانین کشور دریافت کننده مطابق باارسال خواهد شد تا در آنجا طبق آنچه در قرارداد آمده و  شد،

  .عملیات الزم برروي آن صورت گیردنگهداري شود ویا 
  

طراحی شده را به آژانس ارائه خواهد کرد که در  - راکتور باز )DIQ( پرسشنامه اطالعات طراحی ایران - 12
عملیاتی کردن . راکتور مشخص شده استعملیاتی کردن برنامه تولید رادیو ایزوتوپ ها و برنامه اطالعات  آن

  .تحت نظارت آژانس خواهد بود راکتور
بارگذاریهاي د مجتمع سوخت براي راکتورهاي آب سبک و فقط براي تولیرا   FMPایران تاسیسات  - 13

  .خواهد کردعملیاتی راکتور مدرن اراك آتی 
  
  کارخانه تولید آب سنگین 

سال تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراك، راکتور آب سنگین صفر قدرت به  15به مدت  - 14
مقداري که براي تولید محلولهاي دوتره و ترکیبات  ،همراه مقداري که براي تحقیقات دارویی مورد نیاز است

حداقل ذخیره احتیاطی الزم براي آنها، براي صادرات به بازارهاي  از جمله شامل شیمیایی مورد نیاز است،
نیازهاي ایران، . تحویل می گردد خریداران بین المللیالمللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی به  بین
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اي یا معادل آن تن آب سنگین با خلوص هسته  130مقدار امترهایی که در باال مطرح گردید، مطابق با پار
با احتساب مقدار آب راکتور تن پس از راه اندازي  90مقدار در غناي دیگر قبل از راه اندازي راکتور اراك، و

  .شود تخمین زده میسنگین داخل راکتور مدرن اراك 
  

موجودي آب سنگین و تولید کارخانه تولید آب سنگین آگاه می سازد و به  ایران آژانس را در مورد - 15
نظارت داشته  ،آژانس اجازه خواهد داد تا بر مقادیر آب سنگین ذخیره شده و مقدار آب سنگین تولید شده

  .صورت می گیرد کارخانه تولید آب سنگیندر صورت درخواست، از طریق بازدید از  ، که از جمله،باشد
  

  ر هاي دیگرراکتو
  

خود را با پیشرفت  تولید برقتوسعه راکتورهاي آینده تحقیقاتی و  ،برنامه خود مطابق با ایران  -16
مندي از  ، همراه با بهرهتکیه بر استفاده از راکتورهاي آب سبک با المللی تکنولوژي در سطح بین

  .کرد سوخت الزم، همگام خواهدتأمین هاي بین المللی شامل تضمین  همکاري
  

و  کنونیو تحقیقاتی  تولید برقایران تمایل دارد تمامی سوخت مصرف شده براي تمام نیروگاه هاي  - 17
اي که به موقع خود با کشور که در قرار داد مربوطه آنگونه فرآیندهاي بعدي،  یا نگهداريبراي  آینده خود را،

  .شد، به خارج از کشور ارسال کند قوانین و قواعد ملی، منعقد خواهد مطابق باکننده ،  دریافت
  

  فعالیت هاي بازفرآوري سوخت مصرف شده
  

سال، و بدون داشتن قصدي براي بعد از آن، وارد فعالیت هاي مربوط به بازفرآوري 15ایران به مدت   -18
. سوخت مصرف شده یا فعالیت هاي مربوط به تحقیق و توسعه بازفرآوري سوخت مصرف شده نخواهد شد

  .سوخت مصرف شده در این پیوست شامل تمام انواع سوختهایی است که تابش داده شده اند مقصود از
  

سال، و بدون داشتن قصدي براي بعد از آن، سوختهاي مصرف شده را بجز آنهایی که 15ایران به مدت  - 19
 صنعتی اهداف هاي اورانیوم غنی شده تابش داده براي تولید رادیو ایزوتوپ هاي پزشکی و مربوط به نمونه

  .است، بازفرآوري نخواهد کرد آمیز صلح
  

سال، و بدون داشتن قصدي براي بعد از آن، هیچ تاسیساتی که قادر به جداسازي 15ایران به مدت  - 20
باشد،  )fertile targets( پذیرهاي شکافتپلوتونیوم، اورانیوم، نپتونیم از سوختهاي مصرف شده یا نمونه

است، را  صلح آمیز صنعتی مقاصد براي تولید رادیوایزوتوپ براي مقاصد پزشکی وبه غیر از آنهایی که 
  .نخواهد کرد تامین یا  تکمیل، احداث، و
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دار  ، سلول هاي حفاظ)شامل یک یا چند سلول به هم متصل(سال فقط سلولهاي داغ 15ایران به مدت  - 21

متر  6خواهد کرد که ابعاد آن کمتر از  ارگیريبکداري را توسعه، تامین، ساخت یا هاي حفاظیا گالوباکس
این سلولها در کنار . پروتکل الحاقی آمده است، باشد 1که در پیوست مطابق با آنچه مشخصاتی  مکعب و

راکتور مدرن شده اراك، راکتور تحقیقاتی تهران و مجتمع هاي تولید رادیو داروها قرار خواهد گرفت و فقط 
ایزوتوپ هاي صنعتی و پزشکی و انجام آزمایشات غیر مخرب آزمایشهاي بعد از قادر به جداسازي و تولید 

ده در برجام، بدست تامین ایجاد شطریق مکانیزم  تجهیزات و لوازم مورد نیاز از. دهی خواهند بود تابش
بعد از تایید کمیسیون مشترك به تکمیل، احداث، و یا تصاحب  تنهاسال 15ایران به مدت . خواهد آمد

داري که هاي حفاظ دار یا گالوباکس، سلولهاي حفاظ)شامل یک یا چند سلول به هم متصل(لهاي داغ سلو
 .پروتکل الحاقی است، خواهد پرداخت یکمتر مکعب و مشخصات پیوست  6ابعاد آن بیش از 

  
یا اند تمام آزمایشات مخرب وغیر مخرب مربوط به نمونه هاي میله سوخت و  آماده 5+1کشورهاي  - 22

دهی را براي همه سوختهاي ساخته شده در داخل ویا  مجتمع سوخت از جمله انجام آزمایشهاي بعد از تابش
خارج از ایران و یا تابش داده شده در داخل ایران، با استفاده از تاسیسات موجود در خارج از ایران را تسهیل 

 تامینسال به تکمیل، احداث، و یا  15بجز براي مجتمع راکتور تحقیقاتی اراك، ایران به مدت . نمایند
تجهیزاتی که امکان توسعه و ساخت آنرا  تامیندهی و یا  سلولهاي داغ قادر به انجام آزمایشهاي بعد از تابش

  .فراهم کند، نخواهد پرداخت
  

ي سال آزمونها 15عالوه بر ادامه انجام آزمایشات جاري آزمایش سوخت در راکتور تهران، ایران به مدت  - 23
دهی را بر روي میله هاي سوخت، نمونه هاي مجتمع سوخت و مواد ساختاري انجام  غیر مخرب بعد از تابش

در عین حال، . این آزمایشات صرفاً در مجتمع راکتور تحقیقاتی اراك انجام خواهد گرفت .خواهد داد
اي که توافق آن گونهآزمایشهاي مخرب با متخصصان ایرانی، تأسیسات خود را براي انجام  5+1کشورهاي 

سلولهاي داغی که در راکتور اراك براي اجراي آزمایش هاي بعد از . در دسترس قرار خواهند دادشود، می
دهی به کار گرفته خواهند شد به طور فیزیکی به سلولهایی که در آن رادیوایزوتوپ هاي دارویی  تابش

  .نخواهد شد وصنعتی تولید می شوند، متصل
  

و  یا تحقیق سال، ایران درگیر تولید یا دستیابی به فلز پلوتونیوم ویا اورانیوم یا آلیاژ آنها، و 15براي  - 24
و یا قالب گیري، فرم دهی یا ) یا آلیاژ آنها(پلوتونیم یا اورانیوم  )ژيرمتالو(فلزکاري در خصوص  توسعه

  .ماشین کاري پلوتونیم یا فلز اورانیوم را نخواهد شد
  

غناي (ستیابی به پلوتونیوم جدا شده، اورانیم با غناي باال د یا جستجو تولید، ایران الس 15 مدت به   -25
بجز مواردي که به عنوان استانداردهاي ( 237، یا نپتونیوم 233، یا اورانیوم ) 235اورانیوم % 20بیشتر از 

  .نخواهد داشت را) بکار برده شده است 237آزمایشگاهی و یا در دستگاههایی که در آنها نپتونیوم 
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براي راکتور تحقیقاتی  اورانیوم اگر ایران به دنبال شروع تحقیق و توسعه بر روي سوخت بر پایه فلز -26

باشد، برنامه خود را در کمیسیون مشترك ارایه و  سال 15و قبل از سال  10تهران در مقدار کم بعد از 
  .تصویب این کمیسیون را دنبال خواهد کرد

  
  يظرفیت غنی ساز

 
-IRماشین سانتریفیوژ  5060 ي که بیشتر ازسال ظرفیت غنی سازي خود را در حد 10ایران به مدت  - 27
حفظ نباشد  )FEP(زنجیره با چیدمان فعلی در واحد هاي در حال تولید سایت نطنز  30 بیشتر ازو  1

  .خواهد کرد
  

  .کرد خواهد ظحف درصد 3.67 حد در سال 15 مدت به را خود سازي غنی سطح ایران  -28
  

در  IR-1ماشین سانتریفیوژ  5060ذیل را که با مازاد ایران ماشینهاي سانتریفیوژ و زیرساختهاي  - 29
سایت  Bباشند، از محل نصب شده خارج و تحت نظارت پیوسته آژانس در سالن  تاسیسات نطنز مرتبط نمی

  :نطنز قرار خواهد داد
ماشین هاي سانتریفیوژ مازاد . IR-2mهاي  از جمله ماشینهاي سانتریفیوژ مازاد  مام ماشینت - 29- 1

IR-1 یک به یک مورد استفاده  ي مشابه به صورتیا خراب شده  صدمه دیدههاي  براي جایگزینی ماشین
  .قرار خواهد گرفت

  
ره ها و شامل خطوط فرعی، شیرآالت، فشارسنج ها در سطح زنجی UF6لوله هاي انتقال گاز  - 29- 2

هم اکنون  هاي جمع آوري که تجهیزات مربوط به جمع آوري مواد در یکی از سالنو انس، هاي فرک مبدل
  .هاي شیمیایی متعلق به آنها تله همراه با پمپ هاي خال و ،گیرد مورد استفاده قرار نمی

  
موجود، قبل از خروج ماشین هاي تثبیت شدة براي منظور این ضمیمه، آژانس بر اساس روال  - 30

  .آنها را تایید می کند یا صدمه دیدن از سالن زنجیره، خراب بودن سانتریفیوژ
  

براي مناسب هاي مربوط به غنی سازي، چه  زیرساخت سال، ماشین سانتریفیوژ و یا 15ایران به مدت  - 31
هایی نصب  را تنها در مکان ،جدا سازي ایزوتوپ هاي پایدار چه براي تحقیق و توسعۀ غنی سازي اورانیوم و

  .در این برجام مشخص شده است فعالیت هایش کرد که خواهد
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  تحقیق و توسعۀ ماشین سانتریفیوژ
  

اي که براي جمع آوري اورانیوم غنی شده نباشد،  ایران تحقیق و توسعۀ غنی سازي خود را به گونه - 32
هاي سانتریفیوژ با ، آزمایش ماشینایرانسال و براساس برنامۀ تحقیق و توسعۀ  10به مدت . ادامه خواهد داد

تا ماشین  آزمایش مکانیکی بر روي دو. می شود IR-4,IR-5,IR-6,IR-8 استفاده از اورانیوم فقط شامل
ایران با . خواهد بود IR-2m,IR-4,IR-5,IR-6,IR-6s,IR-7,IR-8 از هر نوع، فقط بر رويجداگانه 

  .که در این برجام آمده باشدخواهد نمود یش آزماخواهد ساخت یا را یی ماشینها یا بدون استفاده از اورانیوم،
  

با استفاده  IR-2mطبق برنامه خود، ایران به منظور تکمیل تحقیقات خود بر روي ماشین سانتریفیوژ  - 33
و یا تا روز شروع اجراي برجام،  2015نوامبر  30ماشین در تاسیسات پایلوت نطنز، را تا تاریخ  164از زنجیرة 

 Bسپس ماشینهاي سانتریفیوژ را از پایلوت نطنز خارج و در سالن  ادامه خواهد داد و هر کدام دیرتر باشد،
  .تحت نظارت پیوسته آژانس قرار خواهد داد

  
با استفاده از  IR-4طبق برنامه خود، ایران به منظور تکمیل تحقیقات خود بر روي ماشین سانتریفیوژ  - 34

و یا تا روز شروع اجراي برجام،  2015نوامبر  30ا تا تاریخ ماشین در تاسیسات پایلوت نطنز، ر 164زنجیرة 
 Bسپس ماشینهاي سانتریفیوژ را از پایلوت نطنز خارج و در سالن  هر کدام دیرتر باشد، ادامه خواهد داد و

  .تحت نظارت پیوسته آژانس قرار خواهد داد
  

ماشین  10و زنجیرة  IR-4 یفیوژسانتر ماشین تک روي بر آزمایشات انجام به سال 10 مدت به ایران  -35
  .آن ادامه خواهد داد

  
  .ادامه خواهد داد IR-5 سانتریفیوژ ماشین تک روي بر آزمایشات انجام به سال 10 مدت به ایران -36
  

و زنجیرهاي میانی آن ادامه خواهد  IR-6ایران به انجام آزمایشات بر روي تک ماشینهاي سانتریفیوژ  - 37
ایران این . ماشین را شروع خواهد کرد 30آزمایشات بر روي زنجیرة  نده به سال دهم،سال ما 5/1داد و از 

  .جلو خواهد برد منطقیآزمایشات را از تک ماشین و زنجیره هاي کوچک به زنجیره میانی با یک روال 
  

زنجیرهاي و  IR-8ایران، همزمان با شروع برجام، به انجام آزمایشات بر روي تک ماشینهاي سانتریفیوژ  - 38
ماشین را شروع  30سال مانده به سال دهم، آزمایشات بر روي زنجیرة  5/1میانی آن ادامه خواهد داد و از 

ایران این آزمایشات را از تک ماشین به زنجیره هاي کوچکو سپس به زنجیره میانی با یک روال . خواهد کرد
  .جلو خواهد برد منطقی

  
 IR6یه موجود، جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره هاي سال براساس رو 10ایران به مدت  - 39
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اي که امکان برداشت  کند به گونهمخلوط می مجددا را با استفاده از لوله هاي جوش کاري شده، IR8  و
  .به تایید آژانس برسدو محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد 

  
ایشهاي خود با اورانیوم را بر روي ماشینهاي سانتریفیوژ را فقط در سال ایران تمام آزم 15به مدت  - 40

ایران تمام آزمایشات مکانیکی بر روي ماشین هاي سانتریفیوژ خود را فقط در . پایلوت نطنز انجام خواهد داد
  .انجام خواهد داد پایلوت نطنز و مرکز تحقیقات تهران

  
غنی سازي و تحقیق و توسعه غنی سازي، ایران تمام  بمنظور منطبق سازي پایلوت نطنز با برنامه - 41

ماشینهاي سانترفیوژ به جز آنهایی که در آزمایشات گفته شده در بندهاي فوق مورد نیاز هستند و نیز به جز 
این موسسه آنطوري که در ذیل توضیح داده می شود، را از  1شماره  در سکوي IR-1 ماشینهاي سانتریفیوژ

، ایران زیرساختهاي مربوطه را با خارج کردن )6سکوي شماره ( IR-1 براي زنجیره کامل. کند آنجا خارج می
ها در سطح زنجیره و مبدل هاي شامل خطوط فرعی، شیر آالت، فشارسنج UF6لوله هاي انتقال گاز 

 که اي گونه به ولی شده حفظ 1 شماره سکوي در    IR-1 ماشینهاي سانتریفیوژ. کندفرکانس اصالح می
ا و تزریق رزین اپوکسی داخل شود، از طریق در آوردن روتور از داخل آنه راستی آزمائی آژانس وسطت

هاي فرعی، لوله هاي خوراك دهی و محصول و پسماند و خارج کردن سیستم هاي کنترل و الکتریکی  لوله
ساختارهاي اضافی در سانترفیوژها و زیر .براي تاسیسات برق، خال و آب خنک کننده، غیر قابل کار می شوند

یق فضاي تحق .سایت غنی سازي سوخت در نطنز تحت نظارت دائمی آژانس انبار خواهد شد Bسالن شماره 
، تا زمانی که ایران براي براي استفاده در برنامه تحقیق و توسعه خود نیاز 6در سکوي شماره  و توسعه 

  .ماندداشته باشد، خالی می
  

سازي ، ایران تمام عکس شده در برنامه غنی سازي و تحقیق و توسعه غنی منطبق با فعالیت هاي من - 42
 2ها براي آزمایش تک ماشین و زنجیره هاي کوچک و میانی در دو سکوي شماره زیر ساختهاي زنجیره 

هستند  3و2را شبیه آنچه در خطوط ) 5و  4شماره (را حفظ خواهد کرد و زیر ساخت دو سکوي دیگر 3و
این منطبق سازي . رد تا بتوان در آن ها فعالیتهاي مشخص شده در برجام را انجام دادمنطبق خواهد ک

، به جز آنهایی که توافق گردید آوري تمام لوله هاي فرعیشامل جمع ( UF6هاي  شامل اصالح تمام لوله
اي که با گونه بهمی باشد و ابزار دقیق مرتبط با آن ) باشند تحقیق و توسعه غنی سازي الزم می براي برنامه

هاي کوچک و میانی به جاي آزمایش زنجیره کامل، مطابقت داشته  استفاده از ماشین هاي منفرد و زنجیره
  .باشد

  
المللی، ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روي هاي بنا شده بین مطابق با برنامه خود و بهترین رویه  - 43

. سازي کامپیوتري از جمله در دانشگاهها، ادامه دهد ازي و شبیهسانتریفیوژهاي نسل جدید را از طریق مدلس
به ، ارایه کامل برسدسازي براي آزمایش مکانیکی اي که به مرحله نمونه ساله، براي هر پروژه 10در دوره 

  .الزم استآن  کمیسیون مشترك و تصویب 
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  تاسیسات غنی سازي فردو 
  

 قات هسته اي، فیزیک و تکنولوژي تبدیل خواهد شد و تاسیسات غنی سازي فردو به مرکز تحقی - 44
اجراي پروژه هاي مخصوص در . تشویق خواهد شد یالمللی در زمینه هاي توافق شده تحقیقات بینهمکاري 

  .فردو از قبل به اطالع کمیسیون مشترك رسانده می شود
  

تحقیق و توسعه مربوط به یا  فعالیت غنی سازي اورانیومهیچ گونه سال، ایران در فردو  15به مدت  - 45
  .نگهداري نخواهد کرد در آن سازي اورانیوم نخواهد داشت و هیچ گونه مواد هسته اي غنی

  
در یکی از سالن هاي فردو را  IR-1عدد ماشین سانتریفیوژ  1044 کمتر از سال 15 مدت به ایران -46

  :نگهداري خواهد کرد که از آن
  
هاي پایدار اصالح خواهند  به آنها تزریق نشده است، براي تولید ایزوتوپ UF6 قبال  که زنجیره دو - 46- 1

تولید ایزوتوپ هاي پایدار براي این زنجیره ها در فردو، بر اساس یک مشارکت مرحله انتقالی براي . شد
، صورت کردمشترك بین کشور روسیه و ایران بر مبناي ترتیباتی که متقابالً بر روي آن توافق خواهد 

سازي این دو زنجیره براي نصب معماري زنجیره جدید متناسب با تولید ایزوتوپ پایدار  براي آماده. پذیرد می
 UF6هاي هاي اصلی خوراك را قطع خواهد کرد و لوله  ، ایران اتصال به لولهمشترك توسط مشارکت

تحت نظارت پیوسته آژانس به انباري در فردو ) به جز لوله تخلیه اضطراري به منظور حفظ خال(زنجیره را 
تولید ایزوتوپ هاي پایدار در فردو مطلع  مفهومیکمیسیون مشترك درباره چارچوب . منتقل خواهد کرد

  .خواهد شد
  
هایی که اتصال هاي ، به جز لوله مربوطه باقیمانده ساختهاي زیر تمام با که اي زنجیره چهار براي - 46- 2

کار، بدون چرخش نگهداشته بیمانند، دو عدد در وضعیت زند، باقی میساها را میسر میکوپل کردن زنجیره 
دهند تا زمانی که انتقال به تولید ایزوتوپ پایدار شرح داده دو زنجیره دیگر به چرخش ادامه می. می شوند

به محض تکمیل انتقال به تولید ایزوتوپ پایدار شرح داده شده در . گرددشده در زیرپاراگراف باال کامل 
  .گرفتخواهند  قرار، این دو زنجیره در حال چرخش به وضعیت بدون کار، بدون چرخش قبلییرپاراگراف ز
  

  :ایران - 47
  
 ماشین هاي دو زنجیره باقی مانده در همین سالن را با خارج نمودن تمام سانتریفیوژها و لوله هاي - 47- 1

UF6  مبدلهاي فرکانس، و شامل خطوط فرعی، شیر آالت، فشارسنج ها در سطح زنجیره وUF6 
  . آوري خواهد کرد جمع
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کابلهاي برق زنجیره، تابلو هاي مخصوص کنترل زنجیره و پمپ هاي خال را جمع آوري همچنین  - 47- 2
تحت نظارت پیوسته  Bتمام این ماشینهاي سانتریفیوژ اضافی و زیر ساختهاي آنها در سالن . خواهد کرد

  .کردخواهد  انبارآژانس 
  

  ن ایرا - 48
  
را در سالن دیگر اضافی تمام ماشین هاي سانتریفیوژ و زیرساخت هاي مرتبط با غنی سازي اورانیوم  - 48- 1

از جمله خطوط فرعی،  UF6این کار شامل برچیدن تمامی لوله هاي انتقال گاز . فردو، خارج خواهد نمود
بوط به ایستگاههاي تزریق آالت، فشارسنج ها در سطح زنجیره و مبدل هاي فرکانس و تجهیزات مر شیر

  . خواهد بود UF6خوراك و جمع آوري مواد 
  
کابل هاي برق زنجیره، تابلو هاي مخصوص کنترل زنجیره، پمپ هاي خال و  همچنین متعاقبا - 48- 2

تمام این ماشین هاي سانتریفیوژ اضافی و زیر ساختهاي . سکوهاي نصب سانتریفیوژ را جمع آوري خواهدکرد
  .کردخواهد انبار تحت نظارت پیوسته آژانس نطنز   Bآنها در سالن 

  
د، ممکن است براي جایگزینی انکار قرار گرفته یماشین هاي سانتریفیوژ که در چهار زنجیره ب - 49

  .در فردو براي تولید ایزوتوپ هاي پایدار مورد استفاده قرار گیرند صدمه دیدههاي خراب و یا  ماشین
  

در  فعالیت هاي خود را در تولید ایزوتوپ هاي پایدار توسط ماشین سانتریفیوژسال  15ایران به مدت  - 50
استفاده در فردو براي این منظور  IR-1ماشین سانتریفیوژ  348تاسیسات فردو محدود کرده و بیشتر از 

و آزمایش،  صورت می گیرد فعالیتهاي مربوط به تحقیق و توسعه در ایران در تاسیسات فردو. نخواهد کرد
در تاسیسات ساخت ماشین سانتریفیوژ که قبالً اظهار شده و تحت  IR-1اصالح و تراز این ماشینهاي 

  .، انجام خواهد گرفتقرارگرفته آژانس نظارت
 مقدار مواد باقی مانده از فعالیتهاي قبلی غنی سازي اورانیوممیزانی را به عنوان میزان پایه آژانس  - 51

به منظور نظارت بر تولید ایزوتوپ هاي پایدار و عدم وجود . قی خواهد ماندباردو مشخص خواهد کرد که در ف
سال به آژانس امکان بازرسی هاي  15 هاي هسته اي اظهار نشده در فردو، ایران به مدتمواد و یا فعالیت

  .را فراهم خواهد کرد ،در صورت تقاضاي آژانس، بازرسی روزانه از تاسیسات فردو ، از جملهمعمول
  رد دیگر در خصوص غنی سازيموا 

  
دت غنی سازي و تحقیق و توسعه ایران به تعهدات داوطلبانه خود آن گونه که در برنامه دراز م - 52

 .پایبند خواهد ماند ،گرددارایه  4به عنوان بخشی از اظهاریه اولیه پروتکل الحاقی ، که بایدخود سازي غنی
                                                        

آژانس اجازه می دهد تا محتواي برنامه غنی سازي و تحقیق و توسعه عنی سازي خود را همانگونه که به عنوان ایران به  - 4
  . بخشی از اظهارنامه اولیه ایران ارائه شده است را با اعضاي کمیسیون مشترك به اشتراك بگذارد
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اعالم شده تأیید خواهد نمود که ماهیت و دامنه و میزان آژانس بصورت ساالنه و براي طول دوره برنامه 
  . سازي و فعالیتهاي مربوط به تحقیق و توسعه غنی سازي ایران مطابق با این برنامه می باشد غنی

  
نطنز  B را در سالن IR-8 سانتریفیوژ ماشین نصب براي ضروري زیرساختهاي دهم سال از بعد ایران   -53

  .را آغاز خواهد کرد
  

ضروري است تا یک مدل و نمونه توافقی شامل شرح انواع مختلف سانترفیوژها » روز اجرا«تا قبل از  - 54
)IR-1, IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7, IR-8 (و تعاریف مربوطه تهیه گردد . 
  

ي مربوط به ضروري است تا یک پروسه و روند توافقی براي اندازه گیري داده ها» روز اجرا«تا قبل از  - 55
  . تهیه گردد IR-4و   IR-1, IR-2mکارکرد سانترفیوژهاي 

   
  ذخائر اورانیوم غنی شده 

  
یا ( UF6کیلوگرم گاز  300کمتر از سال ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا حد  15ایران به مدت  -56

  .نمودخواهد  حفظدرصد  67/3با غناي تا ) معادل آن در ترکیبهاي شیمیایی دیگر
  

با ) یا معادل آن در ترکیبهاي شیمیایی دیگر( UF6کیلوگرم گاز  300تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر  - 57
اورانیوم با غناي  عوض تحویلدرصد، یا به سطح غناي طبیعی رقیق خواهد شد و یا اینکه در  67/3غناي تا 

ایران براي خریداري و انتقال اورانیوم  .المللی به خریدار فروخته خواهد شد در بازارهاي بین ،طبیعی به ایران
یک قرار داد  در مقابل برگشت اورانیوم با غناي طبیعی به ایران، UF6کیلوگرم گاز  300غنی شده مازاد بر 

و اجراي  انعقاد، تا جائیکه عملی است ، 5+1کشورهاي . تجاري با نهادي خارج از ایران منعقد خواهد نمود
بانک سوخت آژانس در قزاقستان عملیاتی که ایران ممکن است هر زمان . هند نموداین قرارداد را تسهیل خوا

  .نماید انتخابشد، فروش اورانیوم غنی شده مازاد خود در آنجا را 
  

اي راکتور تهران تبدیل درصد به سوخت صفحه 20درصد و 5تمام اکسید اورانیوم غنی شده به بین  - 58
یا کمتر رقیق  67/3عامله تجاري به خارج منتقل شده و یا به غناي خواهد شد و یا اینکه بر اساس یک م

ضایعات اکسید و یا سایر اشکال، که در داخل صفحه نیستند و امکان استفاده براي ساخت . خواهد شد
، براساس یک معامله تجاري به خارج از ایران منتقل خواهد شد وجود ندارداي راکتور تهران سوخت صفحه 

با غناي  )U3O8(در صورت تامین اکسید اورانیوم . یا کمتر رقیق خواهد شد 67/3ه غناي و یا اینکه ب
اي راکتور تهران، تمام ضایعات اکسید و یا سایر اشکال، که در درصد در آینده براي سوخت صفحه 75/19

یوم با غناي داخل صفحه نیستند و امکان استفاده براي ساخت سوخت راکتور تهران را نداشته و داراي اوران
ماه از تاریخ تولید آنها براساس یک معامله تجاري به خارج از  6باشند، ظرف  درصد می 20درصد و 5بین 
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هاي سوخت ضایعاتی نیز صفحه . یا کمتر رقیق خواهد شد 67/3ایران منتقل شده و یا اینکه به غناي 
طوري تنظیم شود که له تجاري باید معام. شد براساس یک معامله تجاري به خارج از ایران منتقل خواهد

هاي  سال، ایران تاسیساتی که براي تبدیل صفحه 15براي . شود تحویلبه ایران طبیعی اورانیوم  آن معادل
  .نخواهد کرد عملیاتیباشد را نساخته و یا  UF6سوخت یا ضایعات به 

  
کتورهاي روسی در ایران مجتمع هاي سوخت ساخت روسیه و یا داراي لیسانس از روسیه، براي را - 59

مجتمع هاي سوخت ساخته شده از اورانیوم غنی شده  .کیلوگرم محدودیت ذخایر نخواهد بود 300مشمول 
از سایر منابع براي استفاده در راکتورهاي تحقیقاتی و قدرت ایران، از جمله آنهایی که در خارج از ایران براي 

کار گرفته خواهد شد و توسط تامین کننده سوخت و نظام بارگذاري اولیه در راکتور مدرن شده اراك به 
ایمنی هسته اي ایران تطابق آنها با استانداردهاي بین المللی صحه گذاري شده است، مشمول محدودیت 

تولید سوخت در ایران، با هدف  فنی، کاري کمیسیون مشترك یک گروه. کیلوگرم ذخایر نخواهد بود 300
یا معادل آن در سایر ترکیبات -  UF6کیلوگرم گاز  300(یره توافق شده که محدودیت ذخدر عین حالی 

همچنین، در طی یک  کاري این  گروه. حفظ شود، تاسیس خواهد کرد) در صد 67/3با غناي تا  -شیمیایی
سوخت ساخته شده و محصوالت میانی آن به سهولت قابل  آیا معیارهاي فنی عینی، براي ارزیابی اینکه سال،

اورانیوم غنی شده در مجتمع سوخت و محصوالت  .، را توسعه خواهد دادهستند UF6جدد به گاز تبدیل م
اند، از جمله سوخت راکتور میانی ساخته شده در ایران که براساس استانداردهاي بین المللی تایید شده

نی ارزیابی کند کیلوگرم محدودیت ذخایر نخواهد بود مشروط برآنکه کار گروه ف 300جزو  مدرن شده اراك،
. نیستند UF6اي و محصوالت میانی آن به سهولت قابل تبدیل مجدد به گاز که چنین سوخت ساخته شده
در سوخت و یا از  )سموم قابل سوختن و نظایر آن(اضافه کردن ناخالصی  بااین کار می تواند براي مثال 

از نظر تکنیکی بدون  UF6به گاز طریق اینکه سوخت در یک شکل شیمیایی باشد که برگشت مستقیم آن 
ارزیابی کارگروه  معیارهاي فنی عینی، چگونگی انجام. ، حاصل گرددانجام انحالل و خالص سازي دشوار باشد

خواهد داشت تا تایید کند که نظارت آژانس فرآیند ساخت هر نوع سوخت در ایران را  .مشخص خواهد کرد
فنی  کاري شده توسط گروه تصویبیند ساخت سوخت فرآیند ساخت سوخت و محصوالت میانی با فرآ

، به همکاري با ایران، شامل همکاري هاي فنی آژانساز کمیسیون مشترك همچنین .مطابقت داشته باشد
، جهت تحقق استانداردهاي کیفی بین المللی براي سوخت تولید شده توسط ایران پشتیبانی نحو مقتضی
  .خواهد کرد

  
هاي هدف ساخته شده از اورانیوم غنی شده، سوخت براي راکتور تهران و نمونه  ایران به منظور خرید -60

انعقاد  ، 5+1در صورت نیاز،کشورهاي. عقد یک قرارداد تجاري با نهادهاي خارج از ایران را دنبال خواهد کرد
ن کننده سوخت یک قرارداد با یک تامی انعقادچنانچه امکان . کنند و اجرایی شدن این قرارداد را تسهیل می

منحصراً به منظور  درصد را19.75با غناي  )U3O8(یک مقدار اکسید اورانیوم  5+1فراهم نشود، کشورهاي 
تامین و تحویل  ،در ایران هاي هدف ساخته شده از اورانیوم غنی شده ساخت سوخت راکتور تهران و نمونه

هاي که بیشتر از  در محمولهبه تدریج  19.75با غناي  )U3O8(این اکسید اورانیوم . د دادنایران خواه
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کیلوگرم در هر نوبت نخواهد بود، تامین خواهد شد و هر محموله جدید، تنها زمانی تامین خواهد  5حدود 
شد که آژانس تایید کند که محمولۀ قبلی براي ساخت سوخت راکتور تهران با آلومینیوم مخلوط شده و یا 

سال قبل از اینکه  2ایران . اورانیوم غنی شده مصرف شده است هاي هدف ساخته شده از براي نمونه
ماه قبل از انتهاي  6را مطلع خواهد کرد تا  5+1موجودي سوخت راکتور تهران به اتمام برسد، کشورهاي 

  .سال، اکسید اورانیوم در دسترس ایران باشد 2دوره 
  

  تولید ماشین سانتریفیوژ
  

قیق و توسعه غنی سازي، ایران تنها ماشین هاي سانتریفیوژي از جمله با برنامه غنی سازي و تح مطابق -61
روتورهاي مناسب براي جداسازي ایزوتوپ ها یا هر قطعه دیگر ماشین سانتریفیوژ را تولید خواهد کرد که 

  .نیازمندیهاي غنی سازي و تحقیق و توسعه غنی سازي این ضمیمه را برآورده سازد
موجود در انبار خود را که مازاد بر تعداد  IR-1ذخیره ماشین سانتریفیوژ  د،خو برنامه براساس ایران -62

 ،باشدنصب شده در فردو می  IR-1در نطنز و ماشینهاي سانتریفیوژ  IR-1عدد ماشین سانتریفیوژ  5060
سال از  10هر زمان در طی مدت . ، استفاده خواهد کردصدمه دیدهبراي جایگزینی ماشین هاي خراب و یا 

 عدد و یا کمتر از آن رسید، ایران  500به IR-1روع اجراي برجام، سطح موجودي ماشین سانتریفیوژ ش
تعداد متوسط  ی معادلبا نرخ IR-1تواند این سطح از موجودي را با از سرگیري تولید ماشین هاي  می

  .مایدحفظ ن را عدد تجاوز کند، 500، بدون اینکه از سطح ذخیره خراب شدهماهانه ماشینهاي 
  

 و  IR-8عدد ماشین سانتریفیوژ  200سالیانه تولید راساس برنامه خود، در پایان سال هشتم بایران  -63
IR-6  هاي سانترفیوژبعد از سال دهم ایران ماشین. روتور تا سال دهم شروع خواهد کرد بدوناز هر نوع را 

سازي و تحقیق و توسعه غنی سازي خود  کامل را به همین مقدار در سال تولید خواهد کرد تا نیازهاي غنی
 ایران این ماشینها را تا هر زمان براساس برنامه غنی سازي و تحقیق و توسعه غنی سازي،. را برآورده سازد

  .آژانس ، انبار خواهد کرد نظارتتحت  روي زمین ومکانی بر براي مونتاژ نهایی مورد نیاز باشد در نطنز در 
   

  
  1- 3  الحیپروتکل الحاقی و کد اص

  
 ی شدنپروتکل الحاقی تا زمان اجرای 17ایران اجراي موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده  -64

آنرا مطابق نقش هاي رئیس جمهور و  اجرایی شدنقانونی آن به آژانس اعالم نموده و متعاقبا تصویب و 
  .می کند دنبالمجلس، 

  
را به عنوان بخشی از ترتیبات فرعی موافقت نامه   3- 1 صالحیکد اکه  دهد ایران به آژانس اطالع می -65

  ..می کند اجرا به صورت کامل ،ئی باقی بماندتا زمانی که موافقت نامه پادمانها اجرا جامع پادمانهاي ایران،



37 
 

   
  موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال

  
نقشه راه روشن نمودن موضوعات « 6و  5، 4، 2هاي تعیین شده در پاراگرافهاي ایران تمام فعالیت -66

مدیرکل آژانس  جدیددر گزارشهاي منظم را تکمیل  خواهد کرد به نحوي که ، »باقیمانده از گذشته و حال
  .قرار گیرد راستی آزماییمورد  اجراي این نقشه راه  در خصوص

 
  هاي پیشرفته و حضور طوالنی مدت آژانس فناوري

  
بیش از آن، براي اقدامات راستی  یاسال و15این برجام، براي بر  نظارت به منظور افزایش کارآیی  -67

  :آزمایی مشخص شده
  
 مهروموم هاي و ،غنی سازي نصب در خط قابل گیريایران به آژانس اجازه استفاده از دستگاه اندازه - 67- 1

و  ،دنی نمایاي رد و بدل مهاي هسته بازرسان آژانس در داخل سایت ارا ب شانکه وضعیت خود یالکترونیک
تایید شده و  آژانسپذیرفته شده بین المللی هاي  در راستاي رویه دیگري که هاي جدید فناوريهمچنین 

هاي ثبت شده توسط وسایل اندازه گیري نصب ایران جمع آوري خودکار داده . دهدمیگواهی گرفته اند را 
  .سایت هسته اي را تسهیل خواهد نمود آژانس در هر] بازرسان[کاري  فضايشده آژانس و ارسال آنها به 

  
شامل صدور ویزاي طوالنی مدت به همراه  ،ایران ترتیبات الزم را جهت حضور طوالنی مدت آژانس - 67- 2

 ینزدیکدر  یدر مکان های در صورت امکان، هاي هسته اي و تدارك فضاي کاري مناسب در سایت
عمل ه کار و نگهداري تجهیزات الزم، ب به منظورژانس هاي هسته اي در ایران، براي بازرسان منتخب آ سایت

  .خواهد آورد
  
 نفر 150الی  130 به حدودماه از تاریخ اجراي برجام، تعداد بازرسان منتخب را  9ایران در طی  - 67- 3

اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند  کلی به صورت افزایش خواهد داد و
  .مطابق با قوانین و قواعد خود، خواهد داد را،
   

  )UOC(شفاف سازي مربوط به کنسانتره سنگ معدن اورانیوم 
  

که شامل اقدامات اي شده  توافقسال ایران به آژانس اجازه خواهد داد تا از طریق اقدامات  25براي  -68
اورانیوم تولید شده در ایران یا که همه کنسانتره سنگ معدن نظارت نماید  خواهد بود نظارتیمحدودساز و 

تبدیل در اصفهان و یا به هر تاسیسات ) UCF(بدست آمده از هر منبع دیگر به تاسیسات فرآوري اورانیوم 
  .شوددیگري که ایران در این دوره زمانی ممکن است بسازد، منتقل میآتی 
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آژانس را قادر سازد که د به نحوي که را به آژانس ارائه می کنهمه اطالعات الزم  سال، 25ایران براي  -69

تولید کنسانتره سنگ معدن اورانیوم و موجودي کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولید شده در ایران یا بدست 
  .آمده از هر منبع دیگري را راستی آزمایی کند

   
  شفاف سازي مربوط به غنی سازي

  
مداوم با استفاده از اقدامات نظارت  ر صورت لزوم سال ایران به آژانس اجازه خواهد داد تا د 15براي  - 70

راستی آزمایی نماید که سانتریفیوژها و زیرساخت هاي انبار شده نظارتی را  اجرا کند تا بتواند محدودساز و 
، آنگونه که در این صدمه دیدهدر انبار باقی مانده و فقط جهت جایگزینی سانتریفیوژهاي خراب شده و یا 

  .شوداست، استفاده  ضمیمه مشخص شده
  

هنگامی که توسط آژانس  ،شامل دسترسی روزانه سال ایران به آژانس اجازه دسترسی منظم، 15براي  - 71
 و  FEPهاي همه بخش هاي موسسه  جمله به ساختمان هاي مرتبط در نطنز ازرا  درخواست شد،

PFEP داد خواهد.  
  

غنی سازي مرتبط با حل براي همه فعالیت هاي سال، تاسیسات غنی سازي نطنز تنها م 15براي  - 72
  .تحت نظارت پادمان در ایران خواهد بودغنی سازي  اورانیوم شامل تحقیق و توسعۀ

  
استانداردهاي موجود بین المللی براي  را در راستايایران قصد دارد تا سیاست ها و رویه هاي صادرات  - 73

موافقت  پس ازسال، ایران فقط  15براي  . ال دارداعمصادرات مواد هسته اي، تجهیزات و تکنولوژي 
کمیسیون مشترك وارد صادرات هرگونه تکنولوژي و تجهیزات غنی سازي و یا مرتبط با غنی سازي با هر 
کشور دیگر یا با هر نهاد خارجی در زمینه فعالیتهاي غنی سازي و یا مرتبط با غنی سازي شامل فعالیتهاي 

  .تحقیق و توسعه خواهد شد
  

  دسترسی
  

حقوق حاکمیتی  احترام کامل بها ب و نیتحسن  برجام بامقررات هاي دسترسی بر مبناي  درخواست - 74
آزمایی تحت این برجام،  حداقل ضروري براي اجراي موثر مسوولیت هاي راستی درخواهد شد و  ارائهایران، 

هایی با هدف  المللی، چنین درخواست بینمعمول پادمان هاي  هايهماهنگ با رویه . ه داشته خواهد شدنگ
هاي مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً براي  هاي نظامی ایران یا دیگر فعالیت مداخله در فعالیت

. ایران خواهد بود اي و عدم اشاعه یهاي برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمان حل نگرانی
ها و پروتکل الحاقی  و به موافقنامه پادمان بودهو ایران  5+1راي برجام بین اج ه قصدهاي زیر بآئین کار
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ساز، از آژانس خواسته  همینطور دیگر اقدامات شفافو  آئین کار در اجراي این. خدشه اي وارد نمی آورند
محرمانه می شود هر احتیاطی را براي صیانت از اسرار صنعتی، فناورانه و تجاري و همینطور دیگر اطالعات 

  .کند، به کار گیردکه به آن دست پیدا می
  

فعالیت هاي اعالم نشده یا در پیشبرد اجراي برجام، اگر آژانس نگرانی هایی در رابطه با مواد یا  - 75
م هاي مغایر با برجام در محل هایی که تحت موافقت نامه جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعال فعالیت

سازي  چنین نگرانی هایی را ارائه نموده و درخواست شفاف و پایه هاي ه ایران اساساند، داشت آژانس ب نشده
  .نماید می
  

اگر توضیحات ایران نگرانی هاي آژانس را حل و فصل نکند، آژانس ممکن است دسترسی به چنین  -76
عالیت هاي مغایر هاي را منحصراً به دلیل راستی آزمایی عدم وجود مواد و فعالیت هاي اعالم نشده یا ف محل

آژانس بصورت مکتوب دالیل خود براي دسترسی و . با برجام در چنین محل هایی را درخواست نماید
  .گذارداطالعات مرتبط را در اختیار ایران می

  
 تا سازد قادر را آژانس که نماید پیشنهاد آژانس هاي نگرانی حل براي جایگزین هاي راه تواند می ایران - 77

آزمایی  راستی را ن مورد سوالمکا در برجام با مغایر هاي فعالیت یا و اي هسته فعالیتهاي و ادمو وجود عدم
  .کند که بایستی به سرعت و دقت مورد توجه قرار گیرد

  
اگر عدم وجود مواد و فعالیت هاي اعالم نشده و یا فعالیت هاي مغایر با برجام بعد از اجراي ترتیبات  - 78

وسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود، یا دو طرف قادر نباشند به طریق جایگزین موافقت شده ت
هاي مغایر  براي راستی آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت هاي هسته اي اعالم نشده یا فعالیت یرضایت بخش

ه توافق ه درخواست اولیه آژانس براي دسترسی بئروز از ارا 14هاي مشخص شده، در مدت  با برجام در مکان
مورد  الزم شیوه هايمشورت با اعضا کمیسیون مشترك، نگرانی هاي آژانس را از طریق  دربرسند، ایران 

وجود یک توافق، اعضا کمیسیون مشترك با اجماع و عدم در صورت . بین ایران و آژانس حل می نماید توافق
. خواهند داد ارائهنگرانی آژانس  روش ضروري براي حلنظر خود را در خصوص  عضو، 8عضو از  5یا با راي 

روز به طول  7توسط اعضا کمیسیون مشترك نبایستی بیشتر از  مرتبط فرآیند مشورت و یا هر عمل دیگر
  .روز اجرا خواهد کرد 3بیانجامد و ایران اقدامات ضروري را در طی 

   
  شفاف سازي تولید قطعات سانتریفیوژ

  
اتصاالت بر روي لوله هاي روتور سانتریفیوژ و  نظارتحدودسازي و الزم براي م گامهايایران و آژانس  - 79

  .خواهند برداشتسال  20را براي  )بیلوز(
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  :در این ارتباط - 80
  
و گزارشهاي  )بیلوز(اتصاالت  اولیه از همه لوله هاي روتور سانتریفیوژ و  )سیاهه(ایران یک موجودي - 80- 1

وي این موجودي را براي آژانس فراهم نموده و به آژانس اجازه بعدي در رابطه با تغییرات انجام شده بر ر
هاي  براي همه لوله نظارتخواهد داد تا این موجودي را با شمارش و کدگذاري، و از طریق محدودسازي و 

  .شامل همه سانتریفیوژهاي موجود و جدید، راستی آزمایی نماید )بیلوز(اتصاالت  روتور سانتریفیوژ و 
  
دهی سرد، ماشینهاي پیچش الیاف و ماشینهاي فرمرا، براي مثال همه مکانها و تجهیزات ایران  - 80- 2

گیرند، اعالم نموده و هاي روتور و بیلوز مورد استفاده قرار میهاي ساخت روتور را که به قصد تولید لوله  قالب
 از این موضوع جهیزاتبر روي این ت نظارتپایش مداوم شامل محدودسازي و اجازه می دهد با  به آژانس 

تولید سانتریفیوژها فقط براي فعالیتهاي مشخص در این برجام   این تجهیزات نماید که آزماییراستی
  .شونداستفاده می

  
  دیگر فعالیتهاي جداسازي ایزوتوپ هاي اورانیوم

منحصرا بر سال، فعالیت هاي تولید یا تحقیق و توسعه جداسازي ایزوتوپی اورانیوم ایران  10براي  - 81
آژانس اجازه دسترسی جهت راستی آزمایی انطباق  بهایران  5مبناي تکنولوژي سانتریفیوژ گازي خواهد بود

  .فعالیت هاي تحقیق و توسعه و یا تولید جداسازي ایزوتوپی اورانیوم با این ضمیمه را خواهد داد
  

  ته اي مشارکت کندفعالیت هایی که می تواند براي طراحی و توسعه یک وسیله انفجاري هس
  

براي توسعه یک وسیله انفجاري هسته اي بکار گرفته شود، وارد  تواند می که ذیل هاي فعالیت در ایران - 82
  :نخواهد شد

  
طراحی، توسعه ، دستیابی و یا استفاده از مدل هاي کامپیوتري براي شبیه سازي وسایل انفجاري  - 82- 1

  .اي هسته
  
چاشنی هاي انفجاري چند نقطه که براي سیستم ستیابی و یا استفاده از طراحی، توسعه، ساخت، د - 82- 2

توسعه یک وسیله انفجاري هسته اي مناسب هستند مگر اینکه مقاصد غیر هسته اي بودن آن توسط 
  .باشد تحت نظارت کمیسیون مشترك تایید شده باشد و

                                                        
داسازي ایزوتوپی اورانیوم با روش غیرسانتریفیوژ براي منظور این ضمیمه، فعالیتهاي تولید و یا تحقیق و توسعه مربوط به ج 5

گازي شامل سیستمهاي جداسازي ایزوتوپی لیزري، سیستمهاي جداسازي ایزوتوپی الکترو مغناطیسی، سیستمهاي تبادل 
و ایرودینامیک و سایر فرایندهاي مشابهی است که ایزوتوپ هاي اورانیوم  Vortex سیستمشیمیایی، سیستمهاي نفوذ گازي،

  سازدجدا می را
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دوربینهاي سرعت باال (خیص انفجار طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی  یا استفاده از سیستمهاي تش - 82- 3

Streak اشعه ایکس دوربینهاي و یا فریمینگ ، دوربینهاي Flash x-ray ( مناسب براي توسعه تجهیزات
تحت اي مگر اینکه مقاصد غیر هسته اي بودن آن توسط کمیسیون مشترك تایید شده باشد و  انفجار هسته

  .دنباش نظارت
  
هاي نوترونی هدایت کننده انفجارات یا مواد تیابی و یا استفاده از چشمهطراحی، توسعه، ساخت، دس - 82- 4

  .هاي نوترونی هدایت کننده انفجاراتخاص براي چشمه 
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  طراحی مفهومی اراك : ضمیمه 

  :اصول بنیادین

  استفاده  حداکثري از ساختار فعلی طراحی اولیه راکتور تحقیقاتی اراك که توسط آژانس به عنوان
IR40 خته می شود، بر اساس رتبه بندیهاي مربوطه صورت پذیردشنا 

  مدرن کردن طراحی اولیه به منظور اینکه راکتور به یک راکتور چند منظوره تحقیقاتی تبدیل شود
به شکل میله اي و مجتمع (  که متشکل از تولید را دیو دارو، مواد ساختاري و آزمایش  سوخت 

به  10بیش از ( تجربیات نوترونی که نیازمند شار نوترونی باال بوده و قادر به هدایت سایر )  سوخت
 .باشد) 14توان 

 آب سبک به عنوان یک . از آب سنگین به عنوان خنک کننده، کند کننده و بازتابنده استفاده نماید
 . حلقه محاط اطراف قلب جدید فشرده براي اهداف ایمنی در صورت لزوم استفاده می شود

  خت در یک فضاي شبکه اي شش ضلعی در هم تنیده با مشخصات اولیه ذیل مجتمع سو 78حدود
 بارگذاري خواهد شد

  درصد غنی شده، در طراحی پیشرفته مجتمع، به عنوان سوخت استفاده  3.67دي اکسید اورانیم تا
  . شود می

  مگاوات حرارتی فراتر نمی رود 20قدرت از. 

 تا لبه قلب فشرده جدید گسترش  ي پرتو موجود کهاضافه کردن انواع لوله هاي پرتو به لوله ها
 .یابد می

  داشتن یک کانال مرکزي در مرکز قلب جدید با سیستم خنک کننده انفعالی به منظور آزمایش مواد
تا در 12، که 14به توان  10در  2ساختاري و میله ها و مجتمع هاي سوخت با شار نوترونی فراتر از 

درست نزدیک به ) LIC(کانال تابش دهی جانبی  12داخل قلب  و )  IIC(مرکز کانال تابش دهی 
 .حلقه خارجی مجتمع هاي سوخت قرار دارند

  موقعیت کانالهاي تابش دهی داخل قلب و  جانبی باید به نحوي طراحی و تنظیم شوند که بهترین
 .اجراي مورد انتظار را برآورده سازند
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  فرعی، بخشی از پروژه مدرن کردن راکتور ، آزمایشگاههاي 1بر اساس بخش مربوطه ضمیمه
طراحی و ساخت آزمایشگاههاي فرعی را تقویت  3عالوه بر این، ضمیمه .  تحقیقاتی اراك می باشند

 .  می نماید

  واحد  0.33باالترین فشار قابل تحمل براي اولین و دومین حلقهMpa در حفره ورودي . ( می باشد
 )راکتور

 واحد  0.33کیلوگرم برثانیه در فشار  610ي خنک کننده باالترین نرخ ممکن شار براMpa  در
 . کیلوگرم بر ثانیه می باشد 42سیستم لوله هاي اصلی است و براي کند کننده  با همین شرایط 
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  مشخصات اولیه

 مشخصات قلب مقدار

  )MW(توان  20

78  هاي سوخت تعداد مجتمع 

110  طول موثر)cm(  

 ترکیب شبکه شش وجهی

UO2 مواد قرص سوخت 

  میزان غناي سوخت %67/3حداکثر 

 نوع غالف سوخت آلیاژ زیرکونیوم

 سم سوختنی آري، در صورت ضرورت

11 اي  فاصله شبکه)cm(  

D2O خنک کننده 

D2O  کندکننده  

D2O بازتابنده 

  )cm(ضخامت بازتابنده  50

 D2Oخلوص  8/99%

  )D2O )mtonsجرم  70تا  60تقریباً 

 چیدمان ساالنه ريآ

 Keffضریب تکثیر موثر  25/1کمتر از 

  )pcm(راکتیویته اضافه قلب  20000کمتر از 
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250  روز(چرخه یا مدت استفاده( 

78%   خلوصPu-239 در پایان چرخه استفاده 

60%   مصرفU-235 

1014×3 بیشینه شار حرارتی)E0.625ev(  

1014×1  بیشینه شار سریع)E0.625ev( 

1014×1  کمینه شار حرارتی)E0.625ev( 

1014×1   کمینه شار سریع)E0.625ev( 

8/3 ها  سرعت سیال در کانال)m/s(  

4/2 شار جرمی در کانال  )kg/s(  

  )MPa(فشار در حال کار  33/0

47  سانتیگراد(دماي ورودي سیال( 

78  سانتیگراد(دماي خروجی سیال( 

S.S. 304 ره قلبمواد دیوا 

30  ضخامت دیواره قلب)mm(  

65/0  قطر قرص سوخت)cm(  

67/0  قطر داخلی غالف)cm(  

8/0  قطر خارجی غالف)cm( 

 میله سوخت هر مجتمع تعداد  12

350  جرمUO2  در قلب کامل)Kg(  

240  قطر قلب)cm(  
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  تعهدات مرتبط با تحریم ها -2پیوست 
ذکر ) برجام(برنامه جامع اقدام مشترك  5ده در این پیوست، در پیوست توالی اجراي تعهدات شرح داده ش

  .شده است
  

  6اتحادیه اروپایی -الف 
برنامه ( 5اتحادیه اروپایی و دولت هاي عضو اتحادیه اروپایی متعهد می شوند وفق پیوست شماره  - 1

را، با اصالحات شوراي اتحادیه اروپایی  267/2012، کلیه مفاد آئین نامه اجرایی شماره  )اجرا
زیر را  اجرایی  1.10تا  1.1بعدي، که کلیه تحریم ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در  بخش هاي 

شوراي اتحادیه اروپایی را، با اصالحات بعدي  CFSP/2010/413می کنند، و کلیه مفاد تصمیم 
 . لغو و قوانین اجرایی ملی را نیز لغو یا حسب نیاز اصالح نمایند

 
 7ر مربوط به امور مالی، بانکی و بیمهتدابی -1-1
تصمیم  10ماده (نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران   - 1-1- 1

2010/413/CFSP  30 ,30شورا؛ موادa,30b, 31  آئین نامه اجرایی شماره
 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012

 
آئین  33؛ ماده CFSP/2010/413تصمیم  11 ماده(تحریم هاي مربوط به فعالیت هاي بانکی  - 1-1- 2

 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012نامه اجرایی شماره 
 
آئین نامه اجرایی  35؛ ماده CFSP/2010/413تصمیم  12ماده (تحریم هاي مربوط به بیمه  - 1-1- 3

  ؛)شوراي اتحادیه اروپایی 267/2012شماره 
؛ CFSP/2010/413تصمیم  (12)20ماده (تحریم هاي مربوط به خدمات پیام رسانی مالی  - 1-1- 4

 ؛)شوراي اتحادیه اروپایی 267/2012آئین نامه اجرایی شماره  (4)23ماده 
 

 CFSP/2010/413تصمیم  8ماده (تحریم هاي مربوط به حمایت مالی براي تجارت با ایران  - 1-1- 5
 ؛)شوراي اتحادیه اروپایی

 
تصمیم  9ماده (ترجیحی تحریم هاي مربوط به کمک هاي بالعوض، کمک هاي مالی و وام هاي  -1- 1- 6

                                                        
  :بدین معناست "شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی"در مورد قوانین اتحادیه اروپایی،  -  6

  دولت ایران یا هر نهاد عمومی مربوط به آن؛ - الف
  هر شخص حقیقی ساکن یا مقیم ایران؛ -ب
  هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهادي که اقامتگاه قانونی آن در ایران است؛ -ج
حقیقی، حقوقی یا نهاد واقع در داخل یا خارج ایران، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا کنترل هر شخص  -د

  .  یک یا چند شخص یا نهاد فوق الذکر باشد
  .عناوین و عناوین فرعی در این پیوست صرفا با هدف توصیف می باشند -  7
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2010/413/CFSP ؛)شوراي اتحادیه اروپایی 
 
تصمیم  13ماده (تحریم ها مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین شده توسط دولت ایران  - 1-1- 7

2010/413/CFSP شوراي اتحادیه  267/2012آئین نامه اجرایی شماره  34؛ ماده
 ؛)اروپایی

 
 ).به ارجاعات فوق مراجعه کنید(یک از گروه هاي فوق براي هر  8تحریم هاي مرتبط با خدمات تبعی - 1-1- 8

 
 بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی -2-1

تصمیم  3a ،3c and 3eمواد (تحریم هاي مربوط به واردات نفت و گاز از ایران  - 2-1- 1
2010/413/CFSP 12، 11؛ مواد and 14a  و پیوست هايIV and IVA  آئین نامه

 ؛)پاییاتحادیه ارو شوراي 267/2012اجرایی شماره 
 

تصمیم  3b and 3dمواد (تحریم هاي مربوط به واردات فرآورده هاي پتروشیمی ایران  - 2-1- 2
2010/413/CFSP و پیوست 14و  13؛ مواد V  267/2012آئین نامه اجرایی شماره 

 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي
 
 4a ,4 مواد ( تحریم هاي مربوط به صادرات تجهیزات کلیدي بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی   - 2-1- 3

and 4b  2010/413تصمیم/CFSP و ضمائم  10، 9، 8؛ موادVI و VIA  آئین نامه
 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012اجرایی شماره 

 
 7 و 6a، 6مواد (تحریم هاي مربوط به سرمایه گذاري در بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی  - 2-1- 4

 ,and (c), 17(3), 17(4) (b)(2)17 ,(1)17؛ مواد CFSP/2010/413تصمیم 
17(5), 20 and 21   ؛)اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012آئین نامه اجرایی شماره 

 
 ).به ارجاعات فوق مراجعه کنید(تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق   - 2-1- 5

 
 بخش هاي کشتیرانی، کشتی سازي و حمل و نقل  -3-1

 تصمیم 4g, 4h, 8a, 18a and 18bواد م(تحریم هاي مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازي   - 3-1- 1
2010/413/CFSP10مواد ؛a, 10b, 10c, 37a, and 37b   و پیوست VIB آئین

 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012نامه اجرایی شماره 
 

                                                        
از جمله کمک هاي فنی، آموزش، بیمه، بیمه اتکایی،  –خدمات به معنی هرگونه  "خدمات تبعی"در این پیوست عبارت  -  8

که بطور متعارف به منظور انجام فعالیت هایی که تحریم مربوط به آنها رفع شده  –گري، حمل و نقل یا خدمات مالی  واسطه
  .  صورت می گیرد، می باشد
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 تصمیم and 18 17 ,16 ,15مواد (تحریم هاي مربوط به بخش حمل و نقل   - 3-1- 2
2010/413/CFSP36مواد  ؛ and 37 شوراي 267/2012جرایی شماره آئین نامه ا 

 ؛)اتحادیه اروپایی
 
 ).به ارجاعات فوق مراجعه کنید(تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق  - 3-1- 3

 
 طال، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه -4-1

 تصمیم 4dو  4cمواد (تحریم هاي مربوط به طال، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه   - 4-1- 1
2010/413/CFSPو پیوست  16و  15مواد  ؛VII  267/2012آئین نامه اجرایی شماره 

 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي
 

 ).به ارجاعات فوق مراجعه کنید(تحریم هاي مرتبط با خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق   - 4-1- 2
 

 تدابیر مرتبط با اشاعه هسته اي -5-1
کاالها و فن آوري، سرمایه گذاري و (شاعه اي تحریم هاي مرتبط با فعالیت هاي هسته اي حساس ا - 5-1- 1

 ,and (4), 2, 3 (3) ,(2) ,(e) ,(d) ,(b) ,(a) (1)1مواد ) (آموزش هاي تخصصی
5, 14 and 21  2010/413 تصمیم/CFSP(2) ,(1)17 ,6,7 ,5 ,4 ,3 ,2مواد  ؛ 

(a), 18, 19 and 22  و پیوست هايI, II and III ئین نامه اجرایی شماره آ
 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012

 
 ).به ارجاعات فوق مراجعه کنید(تحریم هاي مرتبط با خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق  - 5-1- 2
  

 فلزات - 6-1
 ,15aمواد  ؛CFSP/2010/413 تصمیم  4e and 4fمواد(تحریم هاي مرتبط با فلزات  -1- 6- 1

15b, 15c  و پیوستVIIB  ؛)حادیه اروپاییات شوراي 267/2012آئین نامه اجرایی شماره 
 

 ).به ارجاعات فوق مراجعه کنید(تحریم هاي مرتبط با خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق  -1- 6- 2
  
 

 نرم افزار -7-1
 ,10dمواد  ؛CFSP/2010/413 تصمیم 4i and 4jمواد (تحریم هاي مرتبط با نرم افزار   - 7-1- 1

10e and 10f  و پیوستVIIA  اتحادیه  شوراي 267/2012آئین نامه اجرایی شماره
 ؛)اروپایی
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 ).به ارجاعات فوق مراجعه کنید(تحریم ها در زمینه خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق  - 7-1- 2
 

 تسلیحات-8-1
 تصمیم  and 3 ,(4) ,(3) ,(c)(1)1مواد (تحریم هاي مرتبط با تسلیحات   - 8-1- 1

2010/413/CFSP(1)5مواد  ؛(a) and (c), 17(1), (2)(a), and 19  آئین نامه
 ؛)اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012ایی شماره اجر

   
 ).به ارجاعات فوق مراجعه شود(تحریم ها در زمینه خدمات تبعی براي هر یک از گروه هاي فوق  - 8-1- 2

  
توقیف دارایی و ممنوعیت صدور (فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهاي ایرانی  -9-1

 )روادید
 :دید قابل اعمال نسبت بهتوقیف دارایی و ممنوعیت صدور روا - 9-1- 1
 بانک ها و موسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزي ایران؛ - 1- 1-9- 1
  مرتبط با بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی؛ اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد هاي - 1- 1-9- 2
 اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد هاي مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازي و حمل و نقل؛ - 1- 1-9- 3
غیرمرتبط با فعالیت هاي حساس اشاعه هسته اي،  سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد هاي - 1- 3-9- 4

  تسلیحات و موشک هاي بالستیک؛
سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد هاي مرتبط با فعالیت هاي حساس اشاعه هسته اي،  - 1- 1-9- 5

 تسلیحات و موشک هاي بالستیک؛ 
  فهرست شده توسط شوراي امنیت،  اشخاص حقوقی وافراد - 9-1- 1- 6

، الحاقیه  1- 9- 1- 4،  1- 9-1- 1این پیوست براي گروه هاي  1، بخش 1به نحو مقرر در الحاقیه شماره 
 2و  1الحاقیه هاي شماره  2و بخش هاي   1- 9- 1- 5این پیوست براي تحریم هاي گروه  1، بخش 2شماره 

 تصمیم I and IIو پیوست هاي   and 20 19مواد ( 1-9- 1- 6این پیوست براي تحریم هاي گروه 
2010/413/CFSP28 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ؛ موادa, 28b, and 29   و پیوست هاي

VIII and IX   اتحادیه اروپایی شوراي 267/2012آئین نامه اجرایی شماره  .(  
  
  سایر مقررات -10-1
آئین نامه و  CFSP/2010/413 مشامل کلیه مفاد باقیمانده تصمی 1تعهد مندرج در بخش - 1- 10- 1

 .اتحادیه اروپایی که در باال ذکر نشده اند، نیز می گردد شوراي 267/2012اجرایی شماره 
  )267/2012آئین نامه اجرایی  1ماده (تعاریف  - 1- 1-10- 1
  مقررات عمومی و نهایی  1- 1-10- 2
واد و م CFSP/2010/413تصمیم 26a, 27 and 28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22مواد (

38, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 and 51, 
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  ؛)شوراي اتحادیه اروپایی 267/2012آئین نامه اجرایی 
  
فوق، فهرست کامل و جامع کلیه تحریم ها و  1اتحادیه اروپایی اظهار می نماید که مفاد مذکور در بخش  - 2

این تحریم ها یا اقدامات محدودکننده . اروپایی می باشداقدامات محدودکننده مرتبط هسته اي اتحادیه 
  .طبق پیوست شماره پنج رفع خواهند شد

  
 آثار رفع تحریم هاي اقتصادي و مالی اتحادیه اروپایی -3

فوق، فعالیت هاي زیر، از جمله خدمات تبعی، از  1در نتیجه رفع تحریم ها به نحو مصرح در بخش  -1-3
ه اینکه این فعالیت ها با سایر قوانین و مقررات الزم االجراء اتحادیه روز اجرا این برجام و مشروط ب

  9:اروپایی و دولت هاي عضو منطبق باشد، مجاز خواهد بود
    

 )مراجعه کنید 1.1.8تا  1.1.1به بخش هاي (تدابیر مربوط به امور مالی، بانکداري و بیمه  -2-3
، حقوقی یا نهاد هاي اروپایی، از جمله موسسات مالی نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی - 2-3- 1

و اعتباري اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد هاي ایرانی، از جمله موسسات مالی و اعتباري 
 ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعالم؛

  
انی در سرزمین دولت هاي عضو افتتاح شعب بانکی، شرکتهاي تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک هاي ایر 2-3- 2

جدید، یا اتحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط کارگزاري بانکی بین ) JV(اتحادیه، و ایجاد مشارکت هاي 
هاي ایرانی با بانک هاي اتحادیه اروپایی؛ افتتاح دفاتر نمایندگی، شرکت هاي تابعه، مشارکت یا حساب  بانک

 یران ؛هاي بانکی توسط اشخاص اروپایی در ا
  

ارائه خدمات بیمه اي و بیمه اتکائی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد هاي - 2-3- 3
 ایرانی، یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادي که به نمایندگی یا تحت کنترل آنها اقدام می نماید؛

  
وقی، موجودیت ها یا نهادها از ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی مالی به اشخاص حقیقی یا حق - 2-3- 4

 این پیوست آمده اند؛ 1جمله افرادي که در الحاقیه شماره 
  
ت با ایران، از جمله اعطاي تعهد دولت هاي عضو مبنی بر ارائه حمایت هاي مالی در جهت تجار  - 2-3- 5

اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات؛ و تعهد پرداخت براي وام بالعوض، کمک مالی و وام هاي 

                                                        
مشروحه در این بخش، معامالتی را که اشخاصی در غیر از مواردي که به نحو دیگري تصریح شده باشد، رفع تحریم هاي  -9

کماکان مشمول تدابیر محدودکننده می باشند در آن دخیل هستند، شامل نمی شود و تاثیري بر تحریم هایی که ممکن است 
در هیچ چیز در این برجام به منزله تغییر . اعمال شوند، ندارد 1تحت سایر مقررات حقوقی غیر از مقررات مندرج در بخش 
  .   موضوع ایران نسبت به تحریم هاي اتحادیه اروپایی نمی باشد
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 به دولت ایران؛ ترجیحی
  

فروش یا خرید اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده توسط دولت، به یا از ایران، دولت ایران، بانک   -3- 2- 6
  .مرکزي ایران، یا بانک ها و موسسات مالی ایرانی یا افرادي که از طرف آنها عمل می کنند

  
 )ه کنیدمراجع  1-2-5تا   1-2-1به بخش هاي (بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی  -3-3

واردات، خرید، سوآپ یا حمل و نقل نفت خام، فرآورده هاي نفتی، گاز طبیعی یا فرآورده هاي  - 3-3- 1
 پتروشیمی ایران و تامین تسهیالت اعتباري مربوطه؛ 

  
فنی و آموزش مورد استفاده در فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فن آوري، کمک  - 3-3- 2

یع پتروشیمی در ایران، مشتمل بر اکتشاف، تولید و پاالیش نفت و گاز طبیعی، از هاي نفت، گاز و صنا بخش
 جمله مایع سازي گاز طبیعی، به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران یا براي استفاده در ایران؛

  
اعطاي هرگونه وام یا تسهیالت اعتباري به هر شخص ایرانی که در بخش هاي نفت، گاز و - 3-3- 3

می در داخل ایران یا خارج از ایران فعالیت می کنند و همچنین سرمایه گذاري در این صنعت و یا پتروشی
  گذاري مشترك با آنها؛ سرمایه

  
  1-3-3تا   1-3- 1به بخش هاي (بخش هاي کشتیرانی، کشتی سازي و حمل و نقل  -4-3

 )مراجعه کنید
اي دریانوردي براي ساخت، تعمیر یا فروش، تامین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فن آوري ه - 4-3- 1

یا مشارکت در نگهداري یا بازسازي کشتی، به ایران یا به هر شخص ایرانی در این بخش؛ طراحی، ساخت 
هاي باري و نفتکش براي ایران یا اشخاص ایرانی؛ ارائه کشتی هاي طراحی شده یا  طراحی یا ساخت کشتی

ي نفت و فرآورده هاي پتروشیمی به اشخاص حقیقی، حقوقی مورد استفاده براي حمل و نقل یا ذخیره ساز
یا نهادهاي ایرانی و ارائه خدمات ثبت پرچم و تعیین وضعیت، از جمله موارد مرتبط با مشخصات فنی، ثبت 

 .و شماره شناسایی به هر نحو، در رابطه با تانکرهاي نفتی و کشتی هاي باري ایرانی
 

هوایی ایرانی یا خطوط هوایی از مبداء ایران به فرودگاه هاي دسترسی کلیه پروازهاي باري خطوط   - 4-3- 2
 تحت صالحیت دولت هاي عضو اتحادیه اروپایی؛ 

  
توقف بازرسی، توقیف و انهدام محموله ها از مبداء یا به مقصد ایران توسط دولت هاي عضو اتحادیه  - 4-3- 3

 نمی باشند؛اروپایی در قلروهاي خود در ارتباط با کاالهایی که دیگر ممنوع 
  
ارائه خدمات سوخت رسانی یا تدارکات یا هرگونه خدمات دیگر براي کشتی هاي تحت مالکیت یا   - 4-3- 5
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اجاري که اقالم منع شده را حمل نمی کنند؛ و ارائه سوخت، خدمات مهندسی و تعمیر و 
  . نگهداري به هواپیماهاي باري ایرانی که اقالم ممنوعه را حمل نمی نمایند

  
 )مراجعه کنید  1-4-2تا  1-4-1به بخش هاي (زات گرانبها، اسکناس و سکه طال، سایر فل -5-3

فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طال و فلزات گرانبها و الماس و ارائه خدمات  - 5-3- 1
گري، تامین مالی و امنیتی مربوطه، به دولت ایران، نهادهاي عمومی، شرکت ها و موسسات عمومی یا  واسطه

 انک مرکزي ایران؛ب
  .انتقال اسکناس و مسکوکات جدید ایرانی به بانک مرکزي ایران-  5-3- 2
  

 )مراجعه کنید  1-6- 2تا   1-6-1به بخش هاي (فلزات   -6-3
فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام    -3- 6- 1

د به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا براي یا نیمه ساخته همانند آلومینیوم و فوال
  استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیتهاي منطبق با این برجام؛ 

  
 )مراجعه کنید  1-7-2تا    1-7-1به بخش هاي (نرم افزار  -7-3

وزسانی، به فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه نرم افزار از جمله به ر  - 7-3- 1
هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا براي استفاده در ایران در رابطه با عملیات و 

  فعالیتهاي منطبق با این برجام؛
  

  )توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید(فهرست افراد، اشخاص حقوقی یا نهادها  -8-3
، آزادسازي کلیه منابع مالی و اقتصادي 2در نتیجه خروج از فهرست هاي مذکور در پیوست شماره  - 8-3- 1

متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالی ایرانی،  بانک مرکزي ایران، به 
این برجام و فراهم آوردن دسترسی این اشخاص به وجوه و  2پیوست  1شرح مندرج  در الحاقیه شماره 

 هاي خود؛ دارایی
، امکان ورود افراد فهرست شده در 2فهرست هاي مذکور در پیوست شماره  در نتیجه خروج از  - 8-3- 2

این برجام به قلمروي دولت هاي اروپایی یا استفاده از سرزمین آنها براي  1الحاقیه شماره 
  .ترانزیت فراهم خواهد شد

   
  10ایاالت متحده آمریکا. ب

، اعمال کلیه تحریم هاي )ه اجرابرنام( 5ایاالت متحده آمریکا متعهد می شود طبق ضمیمه شماره  - 4

                                                        
هر موجودیت ) هر فردي که شهروند یا تبعه ایران است؛ و ب) الف: عبارت است از "شخص ایرانی"در مورد قوانین آمریکا، .  10

  . که وفق قوانین ایران تاسیس شده یا به شکل دیگري تحت صالحیت دولت ایران باشد
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زیر را متوقف کند، و اقدام قانونی  4- 9تا  4- 1به نحو مذکور در بخش هاي  11مرتبط هسته اي
و  13622، 13590، 13574مقتضی براي لغو یا اصالح آنها را پیگیري کند، و فرامین اجرایی شماره 

   12.و دهدرا لغ 13628فرمان اجرایی شماره  15و  5- 7و بخش هاي  13645
  

  تدابیر بانکی و مالی -1-4
بانک : این ضمیمه، شامل 3تحریم هاي اعمالی بر افراد واشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه شماره  - 1-4- 1

مرکزي ایران و سایر موسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت 
سایر افراد و اشخاص  ، شرکت ملی نفت کش ایران، و)نیکو(، شرکت بازرگانی نفتیران 13ایران

حقوقی که توسط خزانه داري در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛ و برخی 
افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادي که اموال آنها 

  مشمول توقیف است؛
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act 
of 2010 (CISADA) Section 104(c)(2)(E)(ii)(I); National Defense 
Authorization Act for Fiscal Year 2012 (NDAA) Section 1245(d)(1) 
and (3); Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA) 
Section 1244(c)(1) and (d), 1245(a)(1)(A), (a)(1)(C)(i)(II), and (c), 
1246(a) and 1247(a); Sections 1(a)(i) and 5(a) of Executive Order 

                                                        
، اعمال آنها را متوقف و متعاقبا آنها را لغو و یا با هدف لغو آنها 4یم هایی که ایاالت متحده وفق تعهدات خود در بخش تحر.  11

این برجام، منظور از  6.7و  4در مورد بخش هاي. اصالح خواهد کرد، عبارتند از تحریم هاي ناظر به اشخاص غیرآمریکایی
هر شهروند ایاالت متحده، فرد خارجی مقیم ) 1رد یا شخص حقوقی به استثناي عبارت است از هر ف "شخص غیر آمریکایی"

شامل شعبه هاي (دائم آمریکا، شخص حقوقی تاسیس شده طبق قوانین ایاالت متحده یا در حدود صالحیت ایاالت متحده 
شخص آمریکایی  هر  شخص حقوقی که تحت مالکیت یا کنترل یک) 2، یا هر شخص در داخل ایاالت متحده، و )خارجی

یک شخص آمریکایی تلقی  "کنترل تحت مالکیت یا"جمله فوق، یک شخص حقوقی در صورتی  2در مورد شماره . باشد
اکثریت کرسی هاي هیات ) 2درصد از سهام از لحاظ ارزش یا قدرت راي را در اختیار داشته باشد؛  50حداقل ) 1: شود که می

هاي شخصی آن شرکت را کنترل  یگري اقدامات، سیاست ها یا تصمیمبه شکل د) 3یا  مدیره شرکت را در اختیار داشته باشد؛
السابق مشمول منع کلی مراوداتی  کیت یا تحت کنترل آمریکایی کمافیاشخاص آمریکایی و شرکت هاي خارجی تحت مال. کند

) افک(اي خارجی وزارت خزانه داري آمریکا که وفق این برجام مجاز شده اند، خواهند بود مگر اینکه از دفتر نظارت بر دارایی ه
  .    مجوز گرفته باشند

در مورد کلیه قوانین و فرامین اجرایی ارجاع داده شده طبق این برجام، آخرین اصالحیه قوانین و فرامین اجرایی مزبور تا .  12
قانون  102، اصالحی طبق بخش 1996مصوب ) ISA(قانون تحریم هاي ایران : تاریخ نهایی شدن این برجام مد نظر می باشد

 311و  201-207، و بخش هاي 2010مصوب   )CISADA(هاي جامع، پاسخگویی و منع سرمایه گذاري در ایران  تحریم
؛ قانون تحریم هاي جامع، حساب کشی و منع سرمایه 2012مصوب ) TRA(قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 

، و 402-403، 311-312، 224، 222، 214-216اصالحی طبق بخش هاي  2010مصوب   )CISADA(گذاري در ایران 
قانون آزادي ایران و مقابله با اشاعه  1249و بخش  2012مصوب ) TRA(قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه  605

)IFCA ( 2012؛ قانون مجوز دفاع ملی سال مالی 2012مصوب )NDAA( کاهش   503-504، اصالحی طبق بخش هاي
؛ فرمان اجرایی شماره )IFCA(قانون آزادي ایران و مقابله با اشاعه  1250و بخش ) TRA(تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 

ارجاعات مندرج در بخش . 13645فرمان اجرایی شماره  16و بخش  13628فرمان اجرایی  15، اصالحی طبق بخش 13622
دیگر اعمال نخواهند شد، را هم  1.9.4ه در نتیجه اتخاذ اقدامات موصوف در بخش ، اختیاراتی که وفق آنها تحریم هاي ثانوی4

  .    در بر می گیرند
یمی این شرکت در سایر مضافا موجبات بی اثرشدن وضعیت تحر SDNخروج شرکت ملی نفت ایران از فهرست .  13

  . ها و تصمیم گیري ها خواهد شد فهرست
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(E.O.) 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645 
 

  تحریم ریال ایران؛   - 1-4- 2
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 
1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 1(a), 

2(a)(i), and 3(a)(i) of E.O. 13645)  
 

  تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران؛   - 1-4- 3
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1) and 
(d), 1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 
2(a)(i) and 3(a) (i) of E.O. 13645) 

 
محدودیت هاي تجارت دوجانبه بر درآمدهاي ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت  - 1-4- 4

  درآمدها؛ هاي مربوط به نقل و انتقال
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), (d), 
and (h)(2), 1246(a) and 1247(a); Sections 1(a)(i)-(ii), 2(a)(i), and 

5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)  
 

 یون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی؛تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معامالت د  - 1-4- 5
Sanctions on the purchase, subscription to, or facilitation of the 
issuance of Iranian sovereign debt, including governmental bonds 
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); Iran Threat Reduction and Syria 
Human Rights Act of 2012 (TRA) Section 213(a); IFCA Sections 
1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Sections 1(a)(i) and 5(a) 
of E.O.13622, and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
حاقیه تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزي ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در ال  -4- 1- 6

 این پیوست؛ 3شماره 
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Section 220; IFCA Section 
1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 
and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
  ).به ارجاعات مربوطه مراجعه کنید(اي فوق براي هریک از دسته تحریم ه 14تحریم خدمات تبعی - 1-4- 7
  

 بیمه  - 2-4
تحریم ارایه خدمات بیمه اي، یا بیمه اتکایی که در رابطه با فعالیت هاي سازگار با این برجام و با  - 2-4- 1

                                                        
  . مراجعه کنید 3زیرنویس شماره  به "خدمات تبعی"در مورد معناي .  14



55 
 

  . این ضمیمه صورت می گیرد 3افراد و موجودیت هاي مندرج در الحاقیه شماره 
(ISA section 5(a)(7); NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA 
Sections 211(a) and 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d), 
1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O.13622 and Sections 2(a)(i) 
and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
 بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی -3-4
ر فروش نفت خام ایران و تالش ها براي کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت ها بر مقدا  - 3-4- 1

 کشورهایی که می توانند نفت خام ایران را بخرند؛
(Iran Sanctions Act of 1996 (ISA) Section 5(a)(7); NDAA Section 
1245(d)(1) and (3); TRA Section 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) 
and (d), 1246(a) and 1247(a); Section 1 of E.O. 13574, Sections 
1(a)(i)-(ii), 2(a)(i), and 5(a) of E.O. 13622; Section 5 of E.O. 13628 
and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
تحریم سرمایه گذاري، شامل مشارکت در سرمایه گذاري هاي مشترك، کاالها، خدمات، اطالعات،  - 3-4- 2

 پتروشیمی؛ فناوري و دانش و کمک فنی براي بخش هاي نفت، گاز و
  

 (ISA Sections 5(a)(1)-(2) and (4)-(8); TRA Section 212(a); IFCA 
Sections 1244(c)(1), (d), and (h)(2), 1245(a)(1)(B), (a)(1)(C)(i)(I)-
(II), (a)(1)(C)(ii)(I)-(II), and (c),  1246(a) and 1247(a); Section 1 of 
E.O. 13574, Section 1 of E.O.13590, Sections 1(a)(i)-(ii), 2(a)(i)-(iii), 
and 5(a) of E.O.13622, and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 
13645) 

 
تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده هاي پتروشیمی و گاز طبیعی   - 3-4- 3

  از ایران؛
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Section 212(a); IFCA 
Sections 1244(c)(1), (d) and  (h)(2), 1246(a) and 1247(a); Sections 
1(a)(i)-(iii), 2(a)(i)-(ii), and 5(a) of E.O.13622 and Sections 2(a)(i) 
and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
 وشیمی به ایران؛تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده هاي نفتی تصفیه شده و فرآورده هاي پتر - 3-4- 4

(ISA Section 5(a)(3); NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Section 
212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); 
Section 1 of E.O. 13574, Sections 1(a)(i) and 5(a) of E.O. 13622; 
Section 5 of E.O. 13628; and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 
13645) 
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تحریم معامله با بخش انرژي ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش   - 3-4- 5

 ، شرکت ملی نفتکش ایران؛)نیکو(ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران 
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), (d), 
and (h)(2), 1246(a) and 1247(a); TRA Section 212(a); Sections 
1(a)(i)-(iii), 2(a)(i)-(ii) and 5(a) of E.O. 13622, and Sections 2(a)(i) 
and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
هریک از ارجاعات فوق را مالحظه (تحریم خدمات تبعی براي هریک از دسته تحریم هاي فوق  -4- 3- 6

  ).کنید
  

 ي و بنادرکشتیرانی، کشتی ساز-4-4
تحریم معامله با بخش هاي کشتی سازي و کشتی سازي ایران و عامالن بنادر شامل شرکت  - 4-4- 1

، )نیکو(کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت بازرگانی نفتیران 
   15و عامالن بندر عباس؛

(TRA Section 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d); 
1245(a)(1)(B), (a)(1)(C)(i)(I)-(II), (a)(1)(C)(ii)(I)-(II), and (c), 
1246(a), and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 
2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
در هر مورد ارجاعات قوانین مربوطه را (تحریم خدمات تبعی براي هر دسته از تحریم هاي فوق - 4-4- 2

  ).نیدمالحظه ک
  
 طال و سایر فلزات گرانبها - 5-4
 تحریم تجارت طال و سایر فلزات گرانبها توسط ایران؛  - 5-4- 1

 
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 
1245(a)(1)(A) and (c), 1246(a), and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 
13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
قوانین مربوطه را  ارجاعاتدر هر مورد (تحریم خدمات تبعی براي هر دسته از تحریم هاي فوق   - 5-4- 2

 ).مالحظه کنید
  

 نرم افزار و فلزات -6-4

                                                        
مبتنی بر این است که عاملیت بندر بندرعباس دیگر تحت کنترل شخصی که در فهرست  4.4.1تعهد مندرج در بخش.   15

  .اتباع تحریمی قرار دارد نباشد
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تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فوالد، زغال  -4- 6- 1
فرآیندهاي صنعتی، در رابطه با فعالیت هاي سازگار با این برجام و افراد و  سنگ، و نرم افزارهاي تنظیم

  این ضمیمه؛  4و  3اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه هاي شماره 
(NDAA 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 1245(a)(1)(B)-
(C) and (c), 1246(a), and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and 
Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645) 

 
در هر مورد ارجاعات به قوانین مربوطه را (تحریم خدمات تبعی براي هر دسته از تحریم هاي فوق  -4- 6- 2

  ).مالحظه کنید
  
 بخش خودروسازي-7-4
  بخش خودروسازي تحریم فروش، عرضه یا نقل و انتقال کاالها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با - 7-4- 1

  ایران؛
(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 
1245(a)(1)(B), (a)(1)(C)(i)(II), (a)(1)(C)(ii)(II), and (c), 1246(a), 
and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i), 
3(a)(i)-(ii), 5 and 6 of E.O. 13645) 

 
در هر مورد ارجاعات به قوانین مربوطه را (ریم خدمات تبعی براي هر دسته از تحریم هاي فوق تح  - 7-4- 2

  ).مالحظه کنید
  
  فهرست ها و سایر فهرست هاي تحریمی -4- 8
این ضمیمه از فهرست  4و  3خارج کردن افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه هاي شماره   - 8-4- 1

DSN یف بوده است، لیست افراد و نهادهاي دور زننده و لیست افرادي که اموالشان مشمول توق
خارج کردن افراد و (مربوط به قانون تحریم هاي ایران  SDNیا لیست غیر /تحریم ها، و

قانون تحریم هاي ایران، ) الف(5نهادهاي تحریم شده و نیز تحریم هاي اعمالی وفق بخش 
و نهادهاي تحریم شده ؛ و خارج کردن افراد TRAقانون  212، و بخش )1)(د(1244بخش 

با استناد به قانون اختیارات  13645، و 13622، 13608، 13382طبق فرامین اجرایی شماره 
  .اقتصادي اضطراري بین المللی

  
  اقدامات مرتبط با منع اشاعه تسلیحات هسته اي- 9-4

ت هاي عالیتحریم هاي اعمالی بر تحصیل کاالها و خدمات مرتبط هسته اي براي پیشبرد ف - 9-4- 1
، منطبق با "قانون مقابله اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه"اي پیش بینی شده در این برجام وفق  هسته

  رویکرد ایاالت متحده نسبت به سایر دولت هاي غیرهسته اي عضو معاهده عدم اشاعه هسته اي؛ 
 

   مل و نقل اورانیوم؛تحریم هاي اعمالی بر مشارکت هاي مربوط به استخراج معدن، تولید یا ح - 9-4- 2
(ISA Section 5(b)(2))  
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تحریم هاي اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته هاي مرتبط با علوم  - 9-4- 3

 .هسته اي، مهندسی هسته اي یا بخش انرژي
  

 سایر تدابیر مرتبط با تجارت -1
  16:ایاالت متحده متعهد می شود -5- 1

اي مسافربري تجاري و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطاي امتیاز اجازه فروش هواپیم - 1-5- 1
صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیماي مسافربري تجاري انحصارا با ) الف: در  موارد زیر داده خواهد شد

اي صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده براي هوایپم) کاربري غیر نظامی، ب
گهداري، و خدمات تعمیر و ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، ن) مسافربري تجاري به ایران ، و ج

هاي ایمنی براي کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا براي  بازبینی
 17هوانوردي تجاري مسافري مورد استفاده قرار گیرند؛

  
، به اشخاص حقوقی غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص  از طریق صدور مجوز  - 1-5- 2

 می باشند، اجازه خواهد داد منطبق با این برجام با ایران معامله کنند؛ و 18آمریکایی
  
  .     از جمله پسته و خاویار با منشا ایرانی به ایاالت متحده مواد غذاییاعطاي مجوز واردات فرش و   - 1-5- 3
فوق فهرست کامل و جامع کلیه  4ی نماید که مقررات فهرست شده در بخش ایاالت متحده تایید م - 6

 .رفع خواهند شد 5این تحریم ها بر اساس پیوست . تحریم ها مرتبط هسته اي ایاالت متحده می باشد
  
  19آثار رفع تحریم هاي اقتصادي و مالی ایاالت متحده -7

                                                        
که متضمن  دخالت  ، ایاالت متحده امتیاز انجام فعالیتهایی  را5.1به منظور اثربخشی به تدابیر مشروحه در این بخش  -  16

و نه   نباشد و به نحو دیگري با قوانین و مقررات قابل اعمال ایاالت متحده از جمله SDNافراد فهرست شده در فهرست 
 Export Administration Act, the Federal Food, Drug and Cosmetic Act and theمحدود به 

Iran-Iraq Arms Non-Proliferation ACT  را صادر خواهد کردمنطبق باشد.  
شامل شروط مناسبی براي حصول اطمینان از عدم واگذاري و یا فروش  5.1.1امتیاز هاي صادره در راستاي بخش  -  17

در صورتی که ایاالت متحده . نخواهد بود SDNهواپیماو قطعات و خدمات موضوع امتیاز به اشخاص فهرست شده در فهرست 
یا خدمات موضوع امتیاز براي اهدافی غیر از  کاربري غیر نظامی استفاده شده است یا اینکه به احراز کند که هواپیماها، کاالها 
مجددا فروخته یا منتقل شده اند، ایاالت متحده این موضوع را به عنوان مبنایی براي  SDNافراد فهرست شده در فهرست 

  .               خواهد کرد تلقی 5.1.1خاتمه دادن به تعهدات اش به صورت کلی یا جزئی وفق بخش 
یک شخص آمریکایی  "تحت مالکیت یا کنترل"این برجام، یک موجودیت غیرآمریکایی در صورتی  5.1.2در مورد بخش  -  18

اکثریت کرسی هاي ) 2درصد از سهام از لحاظ ارزش یا قدرت راي را در اختیار داشته باشد؛  50حداقل ) 1: خواهد بود که
به شکل دیگري اقدامات، سیاست ها یا تصمیم هاي شخصی آن شرکت را ) 3در اختیار داشته باشد؛ یا  هیات مدیره شرکت را

  .     کنترل کند
دخیل  SDNرفع تحریم هاي شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معامالتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست .  19

اعمال  4مکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش هستند، اعمال نمی گردد و تاثیري در تحریم هایی که م
هیچ چیزي در این برجام به منزله تغییري در موضع ایران . شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگري مشخص شده باشد

  .  در رابطه با تحریم هاي آمریکا نمی باشد
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، از روز اجرا، تحریم هاي مزبور، فوق 4در نتیجه رفع تحریم هاي مشخص شده در بخش  -7- 1  
و خدمات تبعی آنها، در مورد اشخاص غیر آمریکایی که اقدامات زیر را انجام می دهند یا اشخاصی که 

  :وضعیت هاي زیر را دارند اعمال نخواهد شد
  
  )مراجعه شود  4- 1-7 تا 4- 1- 1 به بخش( 20تدابیر مالی و بانکی -2-7

بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزي ایران، موسسات مالی ایرانی، و  انجام فعالیت ها، شامل عملیات مالی و
این پیوست، شامل اعطاي وام، نقل و انتقال، حساب  3سایر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره 

در ) PTA(شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاري و پرداخت از طریق حساب بین بانکی (بانکی 
، سرمایه گذاري، خدید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش )یرآمریکاییموسسات مالی غ
، صدور اعتبارات اسنادي، و معامالت بازارهاي آتی کاال )شامل نقل و انتقاالت مرتبط با ریال(ارزهاي خارجی 

به آنها، خرید یا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم 
تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور 

     21.اوراق قرضه دولت ایران
  )مراجعه شود  4- 2-1به بخش  (تدابیر مربوط به بیمه -3-7

ه با فعالیت هاي سازگار با این برجام، ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابط
این پیوست، شامل  3شامل فعالیت هاي مرتبط با افراد و اشخاص حقوقی نام برده شده در الحاقیه شماره 

خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت ها در بخش هاي انرژي، 
ملی نفت کش ایران، یا براي  کت ملی نفت ایران، شرکتکشتیرانی و کشتی سازي ایران، براي شر

  . هایی که نفت خام، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده هاي پتروشیمی از یا به ایران کشتی
  

 )مراجعه شود  4- 3-6تا   4-3-1به بخش هاي (بخش هاي انرژي و پتروشیمی  -4-7
یا خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و اشحاصی که جزئی از بخش انرژِي ایران باشند؛ 

شامل (، فرآورده هاي پتروشیمی، یا گاز طبیعی )شامل فرآورده هاي پاالیش شده نفتی(هاي نفتی  فرآورده
شامل (، کاال، خدمات )از جمله از طریق مشارکت(به یا از ایران؛ ارائه کمک، سرمایه گذاري ) گاز طبیعی مایع

تواند در رابطه با بخش انرژي ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی  ، و فناوري که می)خدمات مالی
فرآورده هاي نفتی پاالیش شده و فرآورده هاي پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ یا فعالیت در بخش 

  .  ملی نفت کش ایرانو شرکت ) نیکو(انرژي ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران 

                                                        
، آثار توصیف شده براي موسسات مالی غیر 4.1.7تا  4.1.1ش هايدر مورد توقف اجراي مقررات اشاره شده در بخ.  20

  .  آمریکایی، به فعالیت هاي موسسات مالی بین المللی در خارج از حوزه صالحیت ایاالت متحده تسري می یابد
قرار  SDNت که در فهرس) شامل بانک مرکزي ایران(موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که  با موسسات مالی ایرانی .  21

ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقاالت یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی 
نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی،  SDNکه در فهرست 

را انجام نداده باشد و  SDNمشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست  غیرایرانی نقل و انتقاالت
  .  یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگري در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد
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-2تا    4-4-1هاي  به بخش(سازي، و عاملیت اداره بنادر  کشتیرانی، کشتی هاي بخش -5-7
 ) مراجعه شود  2-4

ملک، اداره، کنترل، یا بیمه اشخاصی که جزئی از بخش کشتیرانی یا کشتی سازي ایران باشند؛ یا ت 
شامل فرآورده هاي نفتی پاالیش (ده هاي نفتی هاي مورد استفاده براي نقل و انتقال نفت خام، فرآور کشتی

از یا به ایران؛ اداره بنادر در ایران ) شامل گاز طبیعی مایع(هاي پتروشیمی، یا گاز طبیعی  ، فرآورده)شده
، همکاري با بخش هاي کشتیرانی و کشتی سازي ایران یا عاملیت اداره )22شامل عاملیت اداره بندرعباس(

در ارتباط با بخش کشترانی و خدمات مالی و سایر کالها و خدمات مورد استفاده بنادر ایران، یا ارائه 
سازي ایران و با عاملیت اداره یک بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندري از قبیل سوخت رسانی و  کشتی

رانی بازبینی، طبقه بندي، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتی
جمهوري اسالمی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب یا شرکت هاي تابعه 

  .آنها
  

  )مراجعه شود  4- 5-2تا   4-5-1به بخش هاي (طال و فلزات گرانبها  -6-7
ستقیم،َ یا فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طال و سایر فلزات گرانبها به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرم

انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات براي فعالیت هاي زیر شامل تامین امنیت، بیمه و 
 .حمل و نقل

 
 )مراجعه شود  4- 6-2تا   4-6-1به بخش هاي  (نرم افزار و فلزات  -7-7

وم و فوالد، زغال سنگ، و نرم افزار فروش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینی
ا غیرمستقیم، در رابطه با براي یکپارچه سازي فرآیندهاي صنعتی به یا از ایران، به صورت مستقیم ی

این پیوست، و فروش،  3هاي سازگار با این برجام، و افراد و موجودیت هاي مندرج در الحاقیه شماره  فعالیت
ش هاي انرژي، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی سازي ایران و بنادر ایران، عرضه، یا انتقال چنین موادي به بخ

  .یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات براي اقدامات زیر شامل بیمه و حمل و نقل
 )مراجعه شود  4-7-2تا   4-7- 1به بخش هاي (بخش خودرو سازي  -8-7

نتقال مالی یا سایر معامالت براي فروش، عرضه، یا انتقال کاالها و اجرا یا تسهیل عملیات هاي نقل و ا
  .خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازي ایران

  
  )مراجعه شود  4-8-1به بخش (فهرست ها و سایر لیست هاي تحریمی  -9-7

یم هاي ثانویه براي توقف اعمال تحر  4- 8- 1یا تحریم هاي شرح داده شده در بخش ، /برداشتن فهرست ها و
این پیوست؛ و رفع توقیف دارایی ها و منافع واقع  3هاي مندرج در الحاقیه شماره  معامله با افراد و موجودیت

  .این پیوست 3در محدوده صالحیتی ایاالت متحده براي افراد و موجودیت هاي مندرج در الحاقیه شماره 
                                                        

است که بندرعباس دیگر تحت  در ارتباط با عاملیت اداره بندر بندرعباس مبتنی بر این 7.5توصیف شده در بخش  "آثار".  22
  . قرار دارد نباشد SDNکنترل شخصی که در فهرست 
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  1بخش  -1الحاقیه شماره 

شوراي  413/2010تصمیم شماره  2 ها و نهادهاي مندرج در ضمیمه شمارهفهرست اشخاص، موجودیت 
  شوراي اتحادیه اروپایی  2012/267آیین نامه اجرایی شماره  9اتحادیه اروپایی و ضمیمه شماره 

 
ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED  
ADVANCE NOVEL  
AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY  
AGHAZADEH, Reza  
AHMADIAN, Mohammad  
AKHAVAN-FARD, Massoud  
ALPHA EFFORT LTD  
ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED  
ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED  
ARIAN BANK  
ARVANDAN OIL & GAS COMPANY  
ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD  
ASPASIS MARINE CORPORATION  
ASSA CORPORATION  
ASSA CORPORATION LTD  
ATLANTIC INTERMODAL  
AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES  
AZARAB INDUSTRIES  
AZORES SHIPPING COMPANY ALIAS AZORES SHIPPING FZE LLC  
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA  
BANK KARGOSHAE  
BANK MELLAT  
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY  
BANK MELLI IRAN ZAO  
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY  
BANK MELLI,  
BANK OF INDUSTRY AND MINE  
BANK REFAH KARGARAN  
BANK TEJARAT  
BATENI, Naser  
BEST PRECISE LTD  
BETA KARA NAVIGATION LTD  
BIIS MARITIME LIMITED  
BIS MARITIME LIMITED  
BONAB RESEARCH CENTER  
BRAIT HOLDING SA  
BRIGHT JYOTI SHIPPING  
BRIGHT SHIP FZC  
BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED  
BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD  
CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY  
CENTRAL BANK OF IRAN  
CHAPLET SHIPPING LIMITED  
COBHAM SHIPPING COMPANY LTD  
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CONCEPT GIANT LTD  
COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK  
CRYSTAL SHIPPING FZE  
DAJMAR, Mohammad Hossein  
DAMALIS MARINE CORPORATION  
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH  
DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY  
DELTA KARA NAVIGATION LTD  
DELTA NARI NAVIGATION LTD  
DIAMOND SHIPPING SERVICES  
DORKING SHIPPING COMPANY LTD  
EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY  
EDBI EXCHANGE COMPANY  
EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY  
EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD  
EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG  
ELBRUS LTD  
ELCHO HOLDING LTD  
ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED  
ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
EMKA COMPANY  
EPSILON NARI NAVIGATION LTD  
E-SAIL A.K.A.E-SAIL SHIPPING COMPANY  
ETA NARI NAVIGATION LTD  
ETERNAL EXPERT LTD.  
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK  
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN  
FAIRWAY SHIPPING  
FAQIHIAN, Dr Hoseyn  
FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD  
FASIRUS MARINE CORPORATION  
FATSA  
FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK  
FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FIRST OCEAN GMBH & CO. KG  
FIRST PERSIAN EQUITY FUND  
FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FUTURE BANK BSC  
GACHSARAN OIL & GAS COMPANY  
GALLIOT MARITIME INCORPORATION  
GAMMA KARA NAVIGATION LTD  
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GIANT KING LIMITED  
GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD.  
GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD.  
GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD.  
GOLPARVAR, Gholam Hossein  
GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD  
GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC  
GRAND TRINITY LTD.  
GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD.  
GREAT METHOD LTD  
GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD.  
HAFIZ DARYA SHIPPING LINES  
HANSEATIC TRADE TRUST & SHIPPING GMBH  
HARVEST SUPREME LTD.  
HARZARU SHIPPING  
HELIOTROPE SHIPPING LIMITED  
HELIX SHIPPING LIMITED  
HK INTERTRADE COMPANY LTD  
HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED  
HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD  
IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED  
INDUS MARITIME INCORPORATION  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION  
INSIGHT WORLD LTD  
INTERNATIONAL SAFE OIL  
IOTA NARI NAVIGATION LIMITED  
IRAN ALUMINIUM COMPANY  
IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION  
IRAN INSURANCE COMPANY  
IRAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO.  
IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO  
IRANIAN OIL COMPANY LIMITED  
IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)  
IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY  
IRANO MISR SHIPPING COMPANY  
IRINVESTSHIP LTD  
IRISL (MALTA) LTD  
IRISL EUROPE GMBH  
IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY  
IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE  
IRITAL SHIPPING SRL  
ISI MARITIME LIMITED  
ISIM AMIN LIMITED  
ISIM ATR LIMITED  
ISIM OLIVE LIMITED  
ISIM SAT LIMITED  
ISIM SEA CHARIOT LTD  
ISIM SEA CRESCENT LTD  
ISIM SININ LIMITED  
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ISIM TAJ MAHAL LTD  
ISIM TOUR COMPANY LIMITED  
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES  
JACKMAN SHIPPING COMPANY  
KALA NAFT  
KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD  
KAPPA NARI NAVIGATION LTD  
KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH  
KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY  
KAVERI MARITIME INCORPORATION  
KAVERI SHIPPING LLC  
KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD.  
KHALILIPOUR, Said Esmail  
KHANCHI, Ali Reza  
KHAZAR EXPL & PROD CO  
KHAZAR SHIPPING LINES  
KHEIBAR COMPANY  
KING PROSPER INVESTMENTS LTD.  
KINGDOM NEW LTD  
KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED  
KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY  
LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED  
LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED  
LOGISTIC SMART LTD  
LOWESWATER LTD  
MACHINE SAZI ARAK  
MAGNA CARTA LIMITED  
MALSHIP SHIPPING AGENCY  
MARBLE SHIPPING LIMITED  
MAROUN OIL & GAS COMPANY  
MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY  
MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD.  
MAZANDARAN CEMENT COMPANY  
MEHR CAYMAN LTD.  
MELLAT BANK SB CJSC  
MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS  
MELLI BANK PLC  
MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL  
MELODIOUS MARITIME INCORPORATION  
METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD.  
MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)  
MILL DENE LTD  
MINISTRY OF ENERGY  
MINISTRY OF PETROLEUM  
MODALITY LTD  
MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD.  
MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION  
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY  
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL  
NAMJOO, Majid  
 



65 
 

NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG  
NARMADA SHIPPING  
NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY  
NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY  
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY  
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (A.K.A.: NIOC NETHERLANDS 
REPRESENTATION OFFICE)  
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD  
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED  
NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)  
NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)  
NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY  
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY  
NEUMAN LTD  
NEW DESIRE LTD  
NEW SYNERGY  
NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED  
NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
NINTH OCEAN GMBH & CO. KG  
NOOR AFZA GOSTAR  
NORTH DRILLING COMPANY  
NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY  
OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH  
OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED  
ONERBANK ZAO  
OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED  
PACIFIC SHIPPING  
PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE  
PARTNER CENTURY LTD  
PEARL ENERGY COMPANY LTD  
PEARL ENERGY SERVICES, SA  
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC  
PETRO SUISSE  
PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD  
PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY  
PETROPARS INTERNATIONAL FZE  
PETROPARS IRAN COMPANY  
PETROPARS LTD.  
PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY  
PETROPARS OPERATION & MANAGEMENT COMPANY  
PETROPARS RESOURCES ENGINEERING LTD  
PETROPARS UK LIMITED  
PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED  
POST BANK OF IRAN  
POWER PLANTS’ EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE 
NIROOGAHI)  
PROSPER METRO INVESTMENTS LTD.  
RASTKHAH, Engineer Naser  
REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED  
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RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY  
REZVANIANZADEH, Mohammad Reza  
RISHI MARITIME INCORPORATION  
SACKVILLE HOLDINGS LTD  
SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY  
SALEHI, Ali Akbar  
SANFORD GROUP  
SANTEXLINES  
SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
SECOND OCEAN GMBH & CO. KG  
SEIBOW LOGISTICS LIMITED  
SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
SHALLON LTD  
SHEMAL CEMENT COMPANY  
SHINE STAR LIMITED  
SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY  
SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD.  
SINA BANK  
SINO ACCESS HOLDINGS  
SINOSE MARITIME  
SISCO SHIPPING COMPANY LTD  
SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG  
SMART DAY HOLDINGS LTD  
SOLTANI, Behzad  
SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)  
SOROUSH SARAMIN ASATIR  
SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD  
SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY  
SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED  
SPRINGTHORPE LIMITED  
STATIRA MARITIME INCORPORATION  
SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)  
SYSTEM WISE LTD  
TAMALARIS CONSOLIDATED LTD  
TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
TENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
TEU FEEDER LIMITED  
THETA NARI NAVIGATION  
THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
THIRD OCEAN GMBH & CO. KG  
THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
TOP GLACIER COMPANY LIMITED  
TOP PRESTIGE TRADING LIMITED  
TRADE CAPITAL BANK  
TRADE TREASURE  
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TRUE HONOUR HOLDINGS LTD  
TULIP SHIPPING INC  
TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG  
UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL  
VALFAJR 8TH SHIPPING LINE  
WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY  
WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED  
WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED  
ZANJANI, Babak  
ZETA NERI NAVIGATION  
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  2بخش  -1الحاقیه شماره 

شوراي  413/2010تصمیم شماره  1فهرست اشخاص، موجودیت ها و نهادهاي مندرج در ضمیمه شماره 
 شوراي اتحادیه اروپایی  2012/267آیین نامه اجرایی شماره  8اتحادیه اروپایی و ضمیمه شماره 

AGHA-JANI, Dawood  
ALAI, Amir Moayyed  
ASGARPOUR, Behman  
ASHIANI, Mohammad Fedai  
ASHTIANI, Abbas Rezaee  
ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI)  
BAKHTIAR, Haleh  
BEHZAD, Morteza  
ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN 
NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC)  
FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.:  
HOSSEINI, Seyyed Hussein  
IRANO HIND SHIPPING COMPANY  
IRISL BENELUX NV  
JABBER IBN HAYAN  
KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE  
KAVOSHYAR COMPANY  
LEILABADI, Ali Hajinia  
MESBAH ENERGY COMPANY  
MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY  
MOHAJERANI, Hamid-Reza  
MOHAMMADI, Jafar  
MONAJEMI, Ehsan  
NOBARI, Houshang  
NOVIN ENERGY COMPANY  
NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE  
PARS TRASH COMPANY  
PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES  
QANNADI, Mohammad  
RAHIMI, Amir  
RAHIQI, Javad  
RASHIDI, Abbas  
SABET, M. Javad Karimi  
SAFDARI, Seyed Jaber  
SOLEYMANI, Ghasem  
SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)  
TAMAS COMPANY  

  

  

  

  



69 
 

تصمیم  2فهرست اشخاص، موجودیت ها و نهادهاي مندرج در ضمیمه شماره : 1بخش  -2الحاقیه شماره 
شوراي  2012/267آیین نامه اجرایی شماره  9ماره شوراي اتحادیه اروپایی و ضمیمه ش 413/2010شماره 

  اتحادیه اروپایی 
AEROSPACE INDUSTRIES ORGANISATION, AIO  
AL YASIN, Javad  
ALUMINAT  
ANSAR BANK  
ARAN MODERN DEVICES  
ARAS FARAYANDE  
ARFA PAINT COMPANY  
ARFEH COMPANY  
ARIA NIKAN,  
ARMED FORCES GEOGRAPHICAL ORGANISATION  
ASHTIAN TABLO  
BABAEI, Davoud  
BALS ALMAN  
BANK SADERAT IRAN  
BANK SADERAT PLC  
BARGH AZARAKSH  
BEHNAM SAHRIYARI TRADING COMPANY  
BONYAD TAAVON SEPAH  
BORBORUDI, Sayed Shamsuddin  
DANESHJOO, Kamran  
DARVISH-VAND, IRGC Brigadier-General Javad  
ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRIES  
ESNICO (EQUIPMENT SUPPLIER FOR NUCLEAR INDUSTRIES CORPORATION)  
ETEMAD AMIN INVEST CO MOBIN  
EYVAZ TECHNIC  
FADAVI, Rear Admiral Ali  
FAJR AVIATION COMPOSITE INDUSTRIES  
FARAHI, IRGC Brigadier-General Seyyed Mahdi  
FARASEPEHR ENGINEERING COMPANY  
FATAH, Parviz  
GHANI SAZI URANIUM COMPANY  
HAERI, Engineer Mojtaba  
HIRBOD CO  
HOSEYNITASH, IRGC Brigadier-General Ali  
HOSSEINI NEJAD TRADING CO.  
INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS  
IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES  
IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY  
IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY  
IRAN COMMUNICATIONS INDUSTRIES  
IRAN COMPOSITES INSTITUTE  
IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES  
IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY  
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IRAN POOYA  
IRAN SAFFRON COMPANY OR IRANSAFFRON CO.  
IRANIAN AVIATION INDUSTRIES ORGANIZATION  
IRGC AIR FORCE  
IRGC QODS FORCE  
IRGC-AIR FORCE AL-GHADIR MISSILE COMMAND  
ISFAHAN OPTICS  
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS  
JAFARI, Milad  
JAVEDAN MEHR TOOS  
JELVESAZAN COMPANY  
KARANIR  
KARIMIAN, Ali  
KHALA AFARIN PARS  
KHANSARI, Majid  
MAAA SYNERGY  
MACPAR MAKINA SAN VE TIC  
MAHMUDZADEH, Ebrahim  
MARINE INDUSTRIES  
MAROU SANAT  
MATSA (MOHANDESI TOSEH SOKHT ATOMI COMPANY)  
MECHANIC INDUSTRIES GROUP  
MEHR BANK  
MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS  
MOBIN SANJESH  
MODERN TECHNOLOGIES FZC  
MOHAMMADI, Mohammad  
MOHAMMADLU, Brigadier-General Beik  
MOVASAGHNIA, Mohammad Reza  
MULTIMAT LC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI  
NACCACHE, Anis  
NADERI, Brigadier-General Mohammad  
NAJJAR, IRGC Brigadier-General Mostafa Mohammad  
NAQDI, BrigGen Mohammad Reza  
NASERI, Mohammad Sadegh  
NASERIN VAHID  
NEDA INDUSTRIAL GROUP  
NEKA NOVIN  
NOAVARAN POOYAMOJ  
NOURI, Ali Ashraf  
OIL INDUSTRY PENSION FUND INVESTMENT COMPANY  
ORGANISATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH  
PAKPUR, BrigGen Mohammad  
PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES  
PARTO SANAT CO  
PASSIVE DEFENSE ORGANIZATION  
PAYA PARTO  
QASEMI, Rostam (a.k.a. Rostam GHASEMI)  
RAAD IRAN  
RAKA  
 



71 
 

RESEARCH CENTRE FOR EXPLOSION AND IMPACT  
ROSMACHIN  
SAIDI, Hojatoleslam Ali  
SALAMI, BrigGen Hossein  
SAMAN NASB ZAYENDEH ROOD; SAMAN NASBZAINDE ROOD  
SAMAN TOSE’E ASIA  
SAMEN INDUSTRIES  
SCHILLER NOVIN  
SEPANIR OIL AND GAS ENERGY ENGINEERING COMPANY  
SHAFI’I RUDSARI, Rear Admiral Mohammad  
SHAHID AHMAD KAZEMI INDUSTRIAL GROUP  
SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY  
SHAKHESE BEHBUD SANAT  
SHAMS, Abolghassem Mozaffari  
SHAMSHIRI, IRGC Brigadier-General Ali  
SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
SHETAB G.  
SHETAB GAMAN  
SHETAB TRADING  
SHIRAZ ELECTRONICS INDUSTRIES  
SIMATEC DEVELOPMENT COMPANY  
SOLAT SANA, Abdollah  
SOLTANI, Hamid  
STATE PURCHASING ORGANISATION  
STEP STANDART TEKNIK PARCA SAN VE TIC A.S.  
SUN MIDDLE EAST FZ COMPANY  
SURENA (A.K.A. SAKHD VA RAH-AN- DA-ZI)  
TABA (IRAN CUTTING TOOLS MANUFACTURING COMPANY - TABA TOWLID ABZAR BORESHI 
IRAN)  
TAGHTIRAN  
TAJHIZ SANAT SHAYAN  
TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE OF THE IRANIAN PRESIDENT’S OFFICE  
TEST TAFSIR  
TIDEWATER  
TOSSE SILOOHA  
TURBINE ENGINEERING MANUFACTURING  
VAHIDI, IRGC Brigadier-General Ahmad  
WEST SUN TRADE GMBH  
Y.A.S. CO. LTD  
YARSANAT  
YASA PART  
ZADEH, Amir Ali Haji  
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تصمیم  1فهرست اشخاص، موجودیت ها و نهادهاي مندرج در ضمیمه شماره  :2بخش  -2الحاقیه شماره 
شوراي  2012/267آیین نامه اجرایی شماره  8شوراي اتحادیه اروپایی و ضمیمه شماره  413/2010شماره 

  اتحادیه اروپایی 
 
7TH OF TIR.  
ABBASI-DAVANI, Fereidoun  
ABZAR BORESH KAVEH CO.  
AGHAJANI, Azim  
AHMADIAN, Ali Akbar  
AMIN INDUSTRIAL COMPLEX  
AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP  
ARMAMENT INDUSTRIES GROUP  
BAHMANYAR, Bahmanyar Morteza  
BANK SEPAH  
BANK SEPAH INTERNATIONAL  
BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES  
BEHINEH TRADING CO.  
CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP  
DASTJERDI, Ahmad Vahid  
DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)  
DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER  
DERAKHSHANDEH, Ahmad  
DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY  
ELECTRO SANAM COMPANY  
ESLAMI, Mohammad  
ESMAELI, Reza-Gholi  
ETTEHAD TECHNICAL GROUP  
FAJR INDUSTRIAL GROUP  
FAKHRIZADEH-MAHABADI, Mohsen  
FARASAKHT INDUSTRIES  
FARAYAND TECHNIQUE  
FATER (OR FAATER) INSTITUTE  
GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM  
GHORB KARBALA  
GHORB NOOH  
HARA COMPANY  
HEJAZI, Mohammad  
HOJATI, Mohsen  
IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE  
INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY  
JOZA INDUSTRIAL CO.  
KALA-ELECTRIC  
KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY  
KETABACHI, Mehrdada Akhlaghi  
KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS  
KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES  
M. BABAIE INDUSTRIES  
MAKIN  
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MALEK ASHTAR UNIVERSITY  
MALEKI, Naser  
MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT  
MIZAN MACHINERY MANUFACTURING A.K.A.: 3MG  
NAQDI, Mohammad Reza  
NEJAD NOURI, Mohammad Mehdi  
NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY  
OMRAN SAHEL  
ORIENTAL OIL KISH  
PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES  
PARS AVIATION SERVICES COMPANY  
PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION  
QODS AERONAUTICS INDUSTRIES  
RAH SAHEL  
RAHAB ENGINEERING INSTITUTE  
REZAIE, Morteza  
SABALAN COMPANY  
SAD IMPORT EXPORT COMPANY  
SAFARI, Morteza  
SAFAVI, Yahya Rahim  
SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)  
SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY  
SAHEL CONSULTANT ENGINEERS  
SALIMI, Hosein  
SANAM INDUSTRIAL GROUP  
SEPANIR  
SEPASAD ENGINEERING COMPANY  
SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)  
SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)  
SHAHID KARRAZI INDUSTRIES  
SHAHID SATARRI INDUSTRIES  
SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES  
SHO’A’ AVIATION.  
SOLEIMANI, Qasem  
SPECIAL INDUSTRIES GROUP  
TABATABAEI, Ali Akbar  
TIZ PARS  
YA MAHDI INDUSTRIES GROUP  
YAS AIR  
YAZD METALLURGY INDUSTRIES  
ZAHEDI, Mohammad Reza  
ZOLQADR, General  
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موسسات مالی ایرانی و افراد و موجودیت هاي شناسایی شده به عنوان دولت ایران در : 3الحاقیه شماره 
و افراد و  SDNفهرست  ؛ افراد و موجودیت هاي موجود در)SDN(اتباع مشخص شده خاص فهرست 

موجودیت هاي فهرست شده در لیست دورزنندگان تحریم؛ افراد و موجودیت هاي تحریم شده ذیل قانون 
  .تحریم هاي ایران؛ دارایی هاي مسدودشده افراد فوق الذکر

AA ENERGY FZCO*  
ABAN AIR  
ADVANCE NOVEL LIMITED  
AFZALI, Ali  
AGHA-JANI, Dawood  
AL AQILI GROUP LLC  
AL AQILI, Mohamed Saeed  
AL FIDA INTERNATIONAL GENERAL TRADING  
AL HILAL EXCHANGE  
ALPHA EFFORT LIMITED  
AMERI, Teymour  
AMIN INVESTMENT BANK*  
ANTARES SHIPPING COMPANY NV  
ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED*  
ARIAN BANK  
ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED*  
ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED*  
ASCOTEC HOLDING GMBH*  
ASCOTEC JAPAN K.K.*  
ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH*  
ASCOTEC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH*  
ASCOTEC STEEL TRADING GMBH*  
ASHTEAD SHIPPING COMPANY LIMITED  
ASIA BANK  
ASIA ENERGY GENERAL TRADING (LLC)*  
ASIA MARINE NETWORK PTE. LTD.  
ASSA CO. LTD.  
ASSA CORP.  
ATLANTIC INTERMODAL  
ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN  
AZORES SHIPPING COMPANY LL FZE  
BAHADORI, Masoud*  
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.  
BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY*  
BANK KARGOSHAEE  
BANK KESHAVARZI IRAN*  

  
  

____________  
ایی شده توسط اداره اشاره به موسسات مالی ایرانی و افراد و موجودیت هاي شناس، 3در الحاقیه شماره  موارد ستاره دار* 

جی تحت مالکیت یا اشخاص آمریکایی و موجودیت هاي خار. به عنوان دولت ایران دارد) OFAC(هاي خارجی  کنترل دارایی
از معامله با این افراد و موجودیت ها منع » مقررات تحریم ها و معامالت با ایران«کنترل اشخاص آمریکایی کماکان طبق 

  .خواهند بود
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BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN*  
BANK MASKAN*  
BANK MELLAT*  
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY  
BANK MELLI IRAN*  
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING CO.  
BANK OF INDUSTRY AND MINE (OF IRAN)*  
BANK REFAH KARGARAN*  
BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC  
BANK SEPAH*  
BANK TEJARAT*  
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO*  
BANK-E SHAHR*  
BATENI, Naser  
BAZARGAN, Farzad*  
BEHSAZ KASHANE TEHRAN CONSTRUCTION CO.*  
BEHZAD, Morteza Ahmadali  
BELFAST GENERAL TRADING LLC  
BEST PRECISE LIMITED  
BIIS MARITIME LIMITED  
BIMEH IRAN INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED*  
BLUE TANKER SHIPPING SA*  
BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING LTD  
BOU ALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY*  
BREYELLER STAHL TECHNOLOGY GMBH & CO. KG*  
BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED  
BYFLEET SHIPPING COMPANY LIMITED  
CAMBIS, Dimitris*  
CASPIAN MARITIME LIMITED*  
CAUCASUS ENERGY  
CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY  
CENTRAL INSURANCE OF IRAN  
CISCO SHIPPING COMPANY CO. LTD.  
COBHAM SHIPPING COMPANY LIMITED  
COMMERCIAL PARS OIL CO.*  
CONCEPT GIANT LIMITED  
CREDIT INSTITUTION FOR DEVELOPMENT*  
CRYSTAL SHIPPING FZE  
CYLINDER SYSTEM L.T.D.*  
DAJMAR, Mohhammad Hossein  
DANESH SHIPPING COMPANY LIMITED*  
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH  
DAVAR SHIPPING CO LTD*  
DENA TANKERS FZE*  
DERAKHSHANDEH, AHMAD  
DETTIN SPA  
DEY BANK*  
DFS WORLDWIDE  
DIVANDARI, Ali  
DORKING SHIPPING COMPANY LIMITED  
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EDBI EXCHANGE COMPANY  
EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY  
EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LIMITED  
EGHTESAD NOVIN BANK*  
EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG  
ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTER  
ESLAMI, Mansour  
EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG*  
EUROPEAN OIL TRADERS  
EVEREX  
EXECUTION OF IMAM KHOMEINI’S ORDER*  
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN*  
EZATI, Ali  
FAIRWAY SHIPPING LTD  
FAL OIL COMPANY LIMITED  
FARNHAM SHIPPING COMPANY LIMITED  
FARSOUDEH, Houshang  
FAYLACA PETROLEUM  
FERLAND COMPANY LIMITED  
FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.  
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK LTD.  
FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FIRST OCEAN GMBH & CO. KG  
FIRST PERSIA EQUITY FUND  
FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG  
FUTURE BANK B.S.C.*  
GALLIOT MARITIME INC  
GARBIN NAVIGATION LTD*  
GEORGIAN BUSINESS DEVELOPMENT  
GHADIR INVESTMENT COMPANY*  
GHAED BASSIR PETROCHEMICAL PRODUCTS COMPANY*  
GHALEBANI, Ahmad*  
GHARZOLHASANEH RESALAT BANK*  
GHAVAMIN BANK*  
GHEZEL AYAGH, Alireza  
GOLDEN RESOURCES TRADING COMPANY L.L.C.*  
GOLDENTEX FZE  
GOLPARVAR, Gholamhossein  
GOMSHALL SHIPPING COMPANY LIMITED  
GOOD LUCK SHIPPING L.L.C.  
GRACE BAY SHIPPING INC*  
GREAT BUSINESS DEALS  
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GREAT METHOD LIMITED  
HADI SHIPPING COMPANY LIMITED*  
HAFIZ DARYA SHIPPING CO  
HARAZ SHIPPING COMPANY LIMITED*  
HATEF SHIPPING COMPANY LIMITED*  
HEKMAT IRANIAN BANK*  
HERCULES INTERNATIONAL SHIP*  
HERMIS SHIPPING SA*  
HIRMAND SHIPPING COMPANY LIMITED*  
HODA SHIPPING COMPANY LIMITED*  
HOMA SHIPPING COMPANY LIMITED*  
HONAR SHIPPING COMPANY LIMITED*  
HONG KONG INTERTRADE COMPANY*  
HORMOZ OIL REFINING COMPANY*  
HORSHAM SHIPPING COMPANY LIMITED  
HOSSEINPOUR, Houshang  
HTTS HANSEATIC TRADE TRUST AND SHIPPING, GMBH  
IDEAL SUCCESS INVESTMENTS LIMITED  
IFIC HOLDING AG*  
IHAG TRADING GMBH*  
IMPIRE SHIPPING COMPANY*  
INDUS MARITIME INC  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND RENOVATION ORGANIZATION OF IRAN*  
INTERNATIONAL SAFE OIL  
INTRA CHEM TRADING GMBH*  
IRAN & SHARGH COMPANY*  
IRAN & SHARGH LEASING COMPANY*  
IRAN AIR  
IRAN FOREIGN INVESTMENT COMPANY*  
IRAN INSURANCE COMPANY*  
IRAN O HIND SHIPPING COMPANY  
IRAN O MISR SHIPPING COMPANY  
IRAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY*  
IRAN ZAMIN BANK*  
IRANAIR TOURS  
IRANIAN MINES AND MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOVATION 
ORGANIZATION*  
IRANIAN OIL COMPANY (U.K.) LIMITED*  
IRANIAN-VENEZUELAN BI-NATIONAL BANK / JOINT IRAN-VENEZUELA BANK*  
IRASCO S.R.L.*  
IRINVESTSHIP LTD.  
IRISL (MALTA) LIMITED  
IRISL (UK) LTD.  
IRISL CHINA SHIPPING CO., LTD.  
IRISL EUROPE GMBH  
IRISL MARINE SERVICES & ENGINEERING COMPANY  
IRISL MULTIMODAL TRANSPORT CO.  
IRITAL SHIPPING SRL COMPANY  
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ISI MARITIME LIMITED  
ISIM AMIN LIMITED  
ISIM ATR LIMITED  
ISIM OLIVE LIMITED  
ISIM SAT LIMITED  
ISIM SEA CHARIOT LIMITED  
ISIM SEA CRESCENT LIMITED  
ISIM SININ LIMITED  
ISIM TAJ MAHAL LIMITED  
ISIM TOUR LIMITED  
ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK*  
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES  
JABBER IBN HAYAN  
JAM PETROCHEMICAL COMPANY  
JASHNSAZ, Seifollah*  
JUPITER SEAWAYS SHIPPING*  
KADDOURI, Abdelhak  
KAFOLATBANK*  
KALA LIMITED*  
KALA PENSION TRUST LIMITED*  
KARAFARIN BANK*  
KASB INTERNATIONAL LLC*  
KAVERI MARITIME INC  
KAVOSHYAR COMPANY  
KERMAN SHIPPING CO LTD  
KHALILI, Jamshid  
KHAVARMIANEH BANK*  
KHAZAR SEA SHIPPING LINES  
KISH INTERNATIONAL BANK*  
KISH PROTECTION & INDEMNITY  
KONING MARINE CORP*  
KONT INVESTMENT BANK  
KONT KOSMETIK  
KSN FOUNDATION  
KUO OIL PTE. LTD  
LANCELIN SHIPPING COMPANY LIMITED  
LEADING MARITIME PTE. LTD.  
LEILABADI, Ali Hajinia  
LISSOME MARINE SERVICES LLC  
LOGISTIC SMART LIMITED  
LOWESWATER LIMITED  
MACHINE SAZI ARAK CO. LTD.*  
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING COMPANY*  
MAHDAVI, Ali  
MALSHIP SHIPPING AGENCY LTD.  
MARANER HOLDINGS LIMITED  
MARBLE SHIPPING LIMITED  
MARJAN PETROCHEMICAL COMPANY*  
MAZANDARAN CEMENT COMPANY  
MAZANDARAN TEXTILE COMPANY  
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MCS ENGINEERING*  
MCS INTERNATIONAL GMBH*  
MEHR CAYMAN LTD.  
MEHR IRAN CREDIT UNION BANK*  
MEHRAN SHIPPING COMPANY LIMITED*  
MELLAT BANK SB CJSC  
MELLAT INSURANCE COMPANY*  
MELLI AGROCHEMICAL COMPANY, P.J.S.  
MELLI BANK PLC  
MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL  
MELODIOUS MARITIME INC  
MERSAD SHIPPING COMPANY LIMITED*  
MESBAH ENERGY COMPANY  
METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L.*  
MID OIL ASIA PTE LTD  
MILL DENE LIMITED  
MINAB SHIPPING COMPANY LIMITED*  
MINES AND METALS ENGINEERING GMBH*  
MIR BUSINESS BANK ZAO  
MOALLEM INSURANCE COMPANY  
MOBIN PETROCHEMICAL COMPANY*  
MODABER*  
MODALITY LIMITED  
MOGHADDAMI FARD, Mohammad  
MOHADDES, Seyed Mahmoud*  
MOINIE, Mohammad*  
MONSOON SHIPPING LTD*  
MOUNT EVEREST MARITIME INC  
MSP KALA NAFT CO. TEHRAN*  
N.I.T.C. REPRESENTATIVE OFFICE*  
NABIPOUR, Ghasem  
NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED*  
NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) SARL*  
NAFTIRAN TRADING SERVICES CO. (NTS) LIMITED*  
NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG  
NASIRBEIK, Anahita  
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD*  
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY*  
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLC*  
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY*  
NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY*  
NAYEBI, Pourya  
NEFERTITI SHIPPING COMPANY  
NEUMAN LIMITED  
NEW DESIRE LIMITED  
NEW YORK GENERAL TRADING  
NEW YORK MONEY EXCHANGE  
NICO ENGINEERING LIMITED*  
NIKOUSOKHAN, Mahmoud*  
NIKSIMA FOOD AND BEVERAGE JLT  
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NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
NINTH OCEAN GMBH & CO. KG  
NIOC INTERNATIONAL AFFAIRS (LONDON) LIMITED*  
NIZAMI, Anwar Kamal  
NOOR AFZAR GOSTAR COMPANY  
NOOR ENERGY (MALAYSIA) LTD.*  
NOURI PETROCHEMICAL COMPANY*  
NOVIN ENERGY COMPANY  
NPC INTERNATIONAL LIMITED*  
NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE  
NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE  
OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH  
OIL INDUSTRY INVESTMENT COMPANY*  
OMID REY CIVIL & CONSTRUCTION COMPANY*  
ONE CLASS PROPERTIES (PTY) LTD.*  
ONE VISION INVESTMENTS 5 (PTY) LTD.*  
ONERBANK ZAO*  
ORCHIDEA GULF TRADING  
P.C.C. (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED*  
PACIFIC SHIPPING DMCEST  
PAJAND, Mohammad Hadi  
PARDIS INVESTMENT COMPANY*  
PARS MCS*  
PARS OIL AND GAS COMPANY*  
PARS OIL CO.*  
PARS PETROCHEMICAL COMPANY*  
PARS PETROCHEMICAL SHIPPING COMPANY*  
PARS TRASH COMPANY  
PARSAEI, Reza*  
PARSIAN BANK*  
PARTNER CENTURY LIMITED  
PARVARESH, Farhad Ali  
PASARGAD BANK*  
PEARL ENERGY COMPANY LTD.  
PEARL ENERGY SERVICES, SA  
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC  
PERSIA OIL & GAS INDUSTRY DEVELOPMENT CO.*  
PETRO ENERGY INTERTRADE COMPANY*  
PETRO ROYAL FZE*  
PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA*  
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY (U.K.) LIMITED*  
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY FZE*  
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL*  
PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY (PEDCO) LIMITED*  
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA)  
PETROPARS INTERNATIONAL FZE*  
PETROPARS LTD.*  
PETROPARS UK LIMITED*  
PIONEER ENERGY INDUSTRIES COMPANY  
POLAT, Muzaffer  
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POLINEX GENERAL TRADING LLC*  
POLYNAR COMPANY*  
POST BANK OF IRAN*  
POURANSARI, Hashem*  
PROTON PETROCHEMICALS SHIPPING LIMITED*  
PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA BUKOVYNA  
QANNADI, Mohammad  
QULANDARY, Azizullah Asadullah  
RAHIQI, Javad  
RASOOL, Seyed Alaeddin Sadat  
REY INVESTMENT COMPANY*  
REY NIRU ENGINEERING COMPANY*  
REYCO GMBH.*  
REZVANIANZADEH, Mohammed Reza  
RISHI MARITIME INC  
RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY*  
ROYAL ARYA CO.*  
ROYAL OYSTER GROUP  
ROYAL-MED SHIPPING AGENCY LTD  
SABET, Javad Karimi  
SACKVILLE HOLDINGS LIMITED  
SADAF PETROCHEMICAL ASSALUYEH COMPANY*  
SAFDARI, Seyed Jaber  
SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY  
SAMAN BANK*  
SAMAN SHIPPING COMPANY LIMITED*  
SAMBOUK SHIPPING FZC*  
SANDFORD GROUP LIMITED  
SANTEX LINES LIMITED  
SARKANDI, Ahmad  
SARMAYEH BANK*  
SARV SHIPPING COMPANY LIMITED*  
SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
SECOND OCEAN GMBH & CO. KG  
SEIBOW LIMITED  
SEIBOW LOGISTICS LIMITED  
SEIFI, Asadollah  
SEPID SHIPPING COMPANY LIMITED*  
SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
SEYYEDI, Seyed Nasser Mohammad*  
SEYYEDI, Seyedeh Hanieh Seyed Nasser Mohammad  
SHAHID TONDGOOYAN PETROCHEMICAL COMPANY*  
SHALLON LIMITED  
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY*  
SHERE SHIPPING COMPANY LIMITED  
SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY  
SHOMAL CEMENT COMPANY  
SIMA GENERAL TRADING CO FZE*  
SIMA SHIPPING COMPANY LIMITED*  
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SINA BANK*  
SINA SHIPPING COMPANY LIMITED*  
SINGA TANKERS PTE. LTD.  
SINO ACCESS HOLDINGS LIMITED  
SINOSE MARITIME PTE. LTD.  
SIQIRIYA MARITIME CORP.  
SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG  
SMART DAY HOLDINGS GROUP LIMITED  
SOKOLENKO, Vitaly  
SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT) BANKERS  
SOROUSH SARZAMIN ASATIR SHIP MANAGEMENT COMPANY  
SOUTH SHIPPING LINE IRAN  
SPEEDY SHIP FZC  
SPRINGTHORPE LIMITED  
STARRY SHINE INTERNATIONAL LIMITED  
SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL*  
SYNERGY GENERAL TRADING FZE*  
SYSTEM WISE LIMITED  
TABATABAEI, Seyyed Mohammad Ali Khatibi*  
TABRIZ PETROCHEMICAL COMPANY*  
TADBIR BROKERAGE COMPANY*  
TADBIR CONSTRUCTION DEVELOPMENT COMPANY*  
TADBIR ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP*  
TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.*  
TADBIR INVESTMENT COMPANY*  
TAFAZOLI, Ahmad  
TALAI, Mohamad  
TAMAS COMPANY  
TAT BANK*  
TC SHIPPING COMPANY LIMITED*  
TENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
THE EXPLORATION AND NUCLEAR RAW MATERIALS PRODUCTION COMPANY  
THE NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY  
THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
THIRD OCEAN GMBH & CO. KG  
THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG  
TONGHAM SHIPPING CO LTD  
TOP GLACIER COMPANY LIMITED  
TOP PRESTIGE TRADING LIMITED  
TOSEE EQTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY*  
TOSEE TAAVON BANK*  
TOURISM BANK*  
TRADE TREASURE LIMITED  
TRUE HONOUR HOLDINGS LIMITED  
TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG  
UPPERCOURT SHIPPING COMPANY LIMITED  
VALFAJR 8TH SHIPPING LINE CO SSK  
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VOBSTER SHIPPING COMPANY LTD  
WEST SUN TRADE GMBH*  
WIPPERMANN, Ulrich  
WOKING SHIPPING INVESTMENTS LIMITED  
YASINI, Seyed Kamal  
YAZDI, Bahareh Mirza Hossein  
ZADEH, Hassan Jalil  
ZANJANI, Babak Morteza  
ZARIN RAFSANJAN CEMENT COMPANY*  
ZEIDI, Hossein  
ZHUHAI ZHENRONG COMPANY  
ZIRACCHIAN ZADEH, Mahmoud*  
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BLOCKED PROPERTY** PROPERTY OF TYPE IMO 
 

NUMBER  

    

EP-CFD IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFE IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFH IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFI IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFJ IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFK IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFL IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFM IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFO IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFP IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFQ IRAN AIR Aircraft  
 

EP-CFR IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAA IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAB IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAC IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAD IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAG IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAH IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAI IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IAM IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBA IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBB IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBC IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBD IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBG IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBH IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBI IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBJ IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBK IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBL IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBM IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBN IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBP IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBQ IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBS IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBT IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBV IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IBZ IRAN AIR Aircraft  
 

EP-ICD IRAN AIR Aircraft  
 

EP-ICE IRAN AIR Aircraft  
 

EP-ICF IRAN AIR Aircraft  
 

EP-IDA IRAN AIR Aircraft  
 

___________ 
به عنوان دولت ایران شناسایی ) افک(دیت هایی است که از سوي دفتر کنترل دارایی هاي خارجی منظور، دارایی هاي مسدود شده افراد و موجو **

از » مقررات تحریم ها و معامالت با ایران«اشخاص آمریکایی و موجودیت هاي خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی کماکان طبق . شده اند
  .ند بودمعامله با این افراد و موجودیت ها منع خواه
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EP-IDD IRAN AIR Aircraft  
EP-IDF IRAN AIR Aircraft  
EP-IDG IRAN AIR Aircraft  
EP-IEB IRAN AIR Aircraft  
EP-IEC IRAN AIR Aircraft  
EP-IED IRAN AIR Aircraft  
EP-IEE IRAN AIR Aircraft  
EP-IEF IRAN AIR Aircraft  
EP-IEG IRAN AIR Aircraft  
EP-IRK IRAN AIR Aircraft  
EP-IRL IRAN AIR Aircraft  
EP-IRM IRAN AIR Aircraft  
EP-IRN IRAN AIR Aircraft  
EP-IRR IRAN AIR Aircraft  
EP-IRS IRAN AIR Aircraft  
EP-IRT IRAN AIR Aircraft  
EP-MDD  IRAN AIR Aircraft  
EP-MDE IRAN AIR Aircraft  
UR-BXI IRAN AIR Aircraft  
UR-BXL IRAN AIR Aircraft  
UR-BXM IRAN AIR Aircraft  
UR-CGS IRAN AIR Aircraft  
UR-CGT IRAN AIR Aircraft  
UR-CHW IRAN AIR Aircraft  
UR-CHX IRAN AIR Aircraft  
UR-CHY IRAN AIR Aircraft  
UR-CHZ IRAN AIR Aircraft  
UR-CJQ IRAN AIR Aircraft  
UR-BHJ PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO Aircraft  

AVIAKOMPANIYA   
UR-BXN PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO Aircraft  

AVIAKOMPANIYA   
UR-CIX PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO Aircraft  

AVIAKOMPANIYA   
UR-CIY PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO Aircraft  

AVIAKOMPANIYA   
UR-CJA PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO Aircraft  

AVIAKOMPANIYA   
UR-CJK PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO Aircraft  

AVIAKOMPANIYA   
RIONA HAFIZ DARYA SHIPPING CO Vessel 9349588 
MIRZA KOCHEK KHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 7027899 
ASSA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 7632814 
AMITEES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 7632826 
HORMUZ 2 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 7904580 
PARMIDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8105284 
BARSAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8107581 
PANTEA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8108559 
IRAN AKHAVAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8113009 
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SARINA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8203608 
SABRINA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8215742 
ATTRIBUTE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309593 
ALIAS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309608 
AQUARIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309610 
ADVENTIST ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309622 
AGEAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309634 
ANGEL ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309646 
AGILE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309658 
AJAX ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309672 
ACROBAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309684 
SHADFAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309696 
AMPLIFY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8309701 
IRAN HORMUZ 21 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8314263 
IRAN HORMUZ 22 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8314275 
IRAN HORMUZ 23 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8319782 
IRAN SHALAK  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8319940 
IRAN YOUSHAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8319952 
AEROLITE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320121 
ADRIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320133 
NAGHMEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320145 
RONAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320157 
ACCURATE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320169 
TABANDEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320171 
GULAFSHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320183 
ALAMEDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8320195 
IRAN PARAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8322064 
IRAN CHARAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8322076 
IRAN HORMUZ 25 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8422072 
IRAN HORMUZ 26 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8422084 
DORITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8605234 
IRAN SHALAMCHEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8820925 
AAJ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 8984484 
IRAN HORMUZ 12 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9005596 
IRAN KONG ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9007582 
VISTA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9010711 
VIANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9010723 
IRAN HORMUZ 14 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9020778 
HAMD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9036052 
SOBHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9036935 
SATTAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9040479 
ABBA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9051624 
BEHDAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9051636 
PARSHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9051648 
VALERIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9051650 
NEGEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9071519 
ATTAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9074092 
PARIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9076478 
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TEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9101649 
GOWHAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9103087 
IRAN DALEER ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9118551 
PATRIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9137210 
NARDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9137246 
KADOS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9137258 
ZOMOROUD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9138044 
BRELYAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9138056 
NILDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9165786 
JOVITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9165798 
MANOLA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9165803 
GLADIOLUS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9165815 
ELYANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9165827 
NEGAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9165839 
SAVIZ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9167253 
GLOXINIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9167265 
NESHAT  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9167277 
BEHSHAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9167289 
JAIRAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9167291 
IRAN SHAHED ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9184691 
GOLSAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9193185 
ZARSAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9193197 
ARVIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9193202 
ARTAVAND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9193214 
TERESA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9209324 
GABRIELA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9209336 
SARITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9209348 
SILVER CRAFT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9209350 
MAHNAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9213387 
TERMEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9213399 
MAHSAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9226944 
HAMADAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9226956 
TARADIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9245304 
PARMIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9245316 
ZAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9260160 
ZIVAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9260172 
VALILI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9270646 
SHAMIM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9270658 
IRAN SHAHR-E-KORD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9270684 
IRAN KASHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9270696 
SININ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9274941 
PARMIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9283007 
AZARGOUN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9283019 
SALIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9283021 
GOLBON ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9283033 
PARDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9284142 
TANDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9284154 
SHERE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9305192 
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UPPERCOURT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9305207 
TONGHAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9305219 
VOBSTER ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9305221 
GOLAFRUZ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9323833 
ADALIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9328900 
SHABGOUN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9346524 
AGATA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9346536 
BENITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9346548 
MARISOL ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9349576 
ORIANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9349590 
MERCEDES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9349667 
RAMONA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9349679 
GILDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9367982 
SANIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9367994 
SARIR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9368003 
SOMIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9368015 
GLORY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9369710 
ARIES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9369722 
ABTIN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9379636 
ARSHAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9386500 
PARSHAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9387786 
HAADI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9387798 
RAAZI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9387803 
SAEI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9387815 
ARTMAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9405930 
BASKAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9405942 
BAHJAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9405954 
HAAMI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9405966 
SHAADI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9405978 
SHAYAN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9420356 
TABAN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9420368 
YARAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9420370 
AMIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9422366 
AVANG ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9465746 
KIAZAND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9465758 
BATIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9465760 
WARTA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9465849 
SALIM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9465851 
ARDAVAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Vessel 9465863 
NAMI LISSOME MARINE SERVICES LLC Vessel 8419178 
GAS CAMELLIA LISSOME MARINE SERVICES LLC Vessel 8803381 
TESS LISSOME MARINE SERVICES LLC Vessel 8913564 
KATERINA 1 LISSOME MARINE SERVICES LLC Vessel 9031959 
MARIA LISSOME MARINE SERVICES LLC Vessel 9110626 
SUN OCEAN LISSOME MARINE SERVICES LLC Vessel 9408358 
YOUNES × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8212465 
YOUSEF × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8316106 
YAGHOUB × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8316168 
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TOLOU × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8318178 
VALFAJR2 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8400103 
BADR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8407345 
BANEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8508462 
SARDASHT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8517231 
MARIVAN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 8517243 
BRIGHT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9005235 
CARIBO × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9011246 
AURA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9013749 
BICAS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9077850  
MAHARLIKA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9079066 
NAPOLI × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9079078 
NYOS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9079080 
NAINITAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9079092 
NATIVE LAND × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9079107 
ATLANTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9107655 
SPARROW × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9171450 
SWALLOW × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9171462 
SUPERIOR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9172038 
SPOTLESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9172040 
SABRINA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9172052 
DESTINY ×  NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9177155 
HUMANITY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9180281 
ORIENTAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9183934 
SHONA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9187629 
ABELIA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9187631 
ALERT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9187643 
SUNDIAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9187655 
SILVER CLOUD × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9187667 
HUWAYZEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9212888 
HORIZON × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9212890 
HAPPINESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9212905 
MARINA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9212917 
HALISTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9212929 
DELVAR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9218454 
DAYLAM × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9218466 
DAMAVAND × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9218478 
DENA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9218480 
DARAB × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9218492 
IRAN FAZEL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9283746 
FIANGA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9283760 
IRAN FAHIM × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9286140 
IRAN FALAGH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9286152 
DECESIVE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9356593 
SANCHI × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9356608 
MAJESTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357183 
SUCCESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357353 
SUNEAST × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357365 
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SPLENDOUR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357377 
COURAGE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357389 
HONESTY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357391 
AMBER × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357406 
DAL LAKE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357717 
JUSTICE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9357729 
HYDRA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9362059 
DOVE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9362061 
ZEUS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9362073 
IMICO NEKA 455 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9404546 
IMICO NEKA 456 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9404558 
IMICO NEKA 457 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9404560 
SUNSHINE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569205 
DOJRAN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569619 
ATLANTIS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569621 
FORTUN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569633 
SALALEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569645 
SMOOTH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569657 
SKYLINE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569669 
INFINITY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569671 
DEMOS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9569683 
YANGZHOU DAYANG NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9575424 
DY905 ×   
SUNRISE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Vessel 9615092 
ANTHEM SIQIRIYA MARITIME CORP Vessel 8310669 
JAFFNA SIQIRIYA MARITIME CORP Vessel 8609515 
OLYSA SIQIRIYA MARITIME CORP Vessel 9001605 
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  :4الحاقیه شماره 
ABBASI-DAVANI, Fereidoun  
ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL  
ALUMINAT  
ANDISHEH ZOLAL  
ARIA NIKAN MARINE INDUSTRY  
BUJAR, Farhad  
DAYENI, Mahmoud Mohammadi  
EYVAZ TECHNIC MANUFACTURING COMPANY  
FAKHRIZADEH-MAHABADI, Mohsen  
FARATECH  
FARAYAND TECHNIQUE  
FULMEN GROUP  
IMANIRAD, Arman  
IMANIRAD, Mohammad Javad  
IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY  
IRAN POOYA  
JAHAN TECH ROOYAN PARS  
JAVEDAN MEHR TOOS  
KAHVARIN, Iradj Mohammadi  
KALAYE ELECTRIC COMPANY  
KHAKI, Parviz  
MANDEGAR BASPAR KIMIYA COMPANY  
MARO SANAT COMPANY  
MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY  
NEDA INDUSTRIAL GROUP  
NEKA NOVIN  
PARTO SANAT CO.  
PAYA PARTOV CO.  
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES  
PETRO GREEN  
PISHRO SYSTEMS RESEARCH COMPANY  
POUYA CONTROL  
PUNTI, Pere  
RAHIMYAR, Amir Hossein  
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  اي آمیز هستههاي صلح همکاري: 3پیوست
  کلیات -الف	
باشد و بدون لطمه به  هر کجا که مقتضیتصمیم گرفتند، در کنار سایر موارد،  5+1ایران و  - 1

آمیز  هاي مختلف صلح در حوزه هاي فنی آژانس، از جمله از طریق همکاري هاي دوجانبه موجود، هموافقتنام
در این ضمیمه به تفصیل همکاري نمایند، چنانکه  قرار گرفته باشد اي که در چارچوب این برجامهسته 

هاي فنی  مکارياز جمله از طریق ه، کمک به ایراناز ، کمیسیون مشترك نیز زمینهدر این . آمده است
  .پشتیبانی می نماید به صورت مقتضیآژانس، 

  
توسط کشورهاي  به شکل دوجانبهاي تحت این برجام،  آمیز هسته همکاري صلحپروژه هاي همه  - 2

شرکت کننده مطابقت خواهد اعضاي ملی مقررات و با برجام و قوانین و  ،کننده تعیین خواهد شد شرکت
  .داشت

  
مدنظر  به عنوان بخشی از این برجام 5+1بین ایران و که اي  آمیز هستهعلمی و صلح پروژه هاي همکاري - 3

که  یپروژه معین. دنتنوعی از شرکت کنندگان بالقوه به انجام برسبا د در اشکال مختلف و ن، می توانهستند
زیر انجام طرق و به [نخواهد بود  5+1لزوماً شامل مشارکت همه اعضاي بر عهده گرفته باشد  5+1 گروه

  :]خواهد شد
  
بین کشورهاي شرکت کننده را چنین ترتیباتی . ترتیبات همکاري دو جانبه و یا چند جانبه با ایران -3- 1

  .تعیین می نمایند خود
  
ژانس ازجمله از طریق موافقت پروژه هاي تحت نظر آژانس، از طریق پروژه هاي همکاري فنی با آ -3- 2

  ."پروژه و تامین"هاي  نامه
  
  .علوم و تکنولوژيبین المللی از طریق مراکز  -3- 3
  

  :را متقبل می شوند اي با ایران توسعه همکاري هستهمشخصا در حوزه هاي ذیل  5+1 ي، اعضاویژهطور ه ب
  

  ي مربوطهتاسیسات و فرآیندها ،راکتورها، سوخت ها و فناوري ها  -ب
  
  ات، فناوري ها و تجهیزات وابستهآب سبک و تاسیس یراکتورهاي پیشرفته تحقیقاتی و قدرت - 4
  

آب سبک را براي تحقیق و  ی، دستیابی ایران به راکتورهاي تحقیقاتی و قدرتدر صورت مقتضی، 5+1اعضاي 



93 
 

همراه با ترتیباتی براي تضمین ارائه  ،و همچنین براي تامین برق و شیرین سازي آب ،توسعه و آزمون
ه که در قراردادهاي مربوطه براي هر راکتور فراهم شده اي و خروج سوخت مصرف شده، آنگون سوخت هسته

  :این می تواند شامل زمینه هاي زیر براي همکاري باشد. آمده است، تسهیل خواهند نمود
  
ساخت و همینطور بهره برداري ایمن و موثر از راکتورهاي جدید قدرت آب سبک و تجهیزات مربوط  -4- 1

کوچک و متوسط، از جمله طراحی و هسته اي ال، شامل راکتورهاي با هبه آن، بر طبق الزامات نسل سوم ب
  .، در صورت مقتضیساخت مشترك

  
ساخت راکتورهاي تحقیقاتی چند منظوره آب سبک پیشرفته و به روز، با قابلیت آزمایش نمونه هاي  -4- 2

ه از جمل ،مربوطهکار رفته در تجهیزات نیروگاهی همراه با تاسیسات ه میله سوخت و مجتمع سوخت و مواد ب
  . ، در صورت مقتضیطراحی و ساخت مشترك

  
شامل  ،فوق یتامین تجهیزات و سیستم هاي کنترل پیشرفته براي راکتورهاي تحقیقاتی و قدرت -4- 3

  .در صورت مقتضیطراحی و ساخت مشترك 
  
توسعه شامل با موضوعات فوق، مرتبط اي  هستهنرم افزارهاي کدهاي محاسباتی و  شبیه ساز، تامین -4- 4

  .در صورت مقتضی ،مشترك
  
، فوق الذکر و تحقیقاتی یتامین تجهیزات اصلی مدار اول و دوم و همچنین قلب راکتورهاي قدرت -4- 5

  . در صورت مقتضی ،شامل طراحی و ساخت مشترك
  
و  یسناریوهاي جابجایی و مدیریت سوخت براي راکتورهاي قدرتحین خدمت در مورد آموزش  - 4- 6

  .فوق الذکر اي ی هستهتحقیقات
  
شامل  ،ارزیابی فنی مشترك از راکتورهاي فعلی ایران به منظور ارتقاء سیستمها و تجهیزات فعلی -4- 7

  .درخواست ایران ، حسباي موضوعات مربوط به ایمنی هسته
   

  سازي اراكپروژه مدرن -5
مشارکت بین المللی مرکب یک یک شرح داده شده است،  ضمیمه شمارههمانگونه که در بخش ب از  -5- 1

، که ممکن است بعداً گسترش پیدا کرده و کشورهاي ثالثی که با رضایت طرفین و ایران 5+1اعضاي از 
   IR-40 راکتورمجدد بازطراحی و ساخت به منظور پشتیبانی و تسهیل ، شوند را هم در بر بگیرد تعیین می

آب سنگین به عنوان خنک کننده و ده، و از نبومگاوات  20راکتور مدرن که بیش از  یک به اراك در
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شده  پیوستیک شماره که به ضمیمه (مفهومی موافقت شده  یحابر پایه طرو کننده استفاده کند،  کند
  .تاسیس خواهد شد ،)است

  
پروژه مدرن سازي  يکلیت اجرامسئولیت و داشته ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه نقش رهبري  -5- 2

براي پشتیبانی و تسهیل بازطراحی و  5+1یک گروه کاري متشکل از اعضاي . ه خواهد داشتاراك را بر عهد
گروه کاري، پروژه این ایران و  زیک مشارکت بین المللی متشکل ا. بازسازي راکتور تاسیس خواهد شد

 شرح داده شده است، شماره یکدر ضمیمه  5+1سازي اراك را با مسوولیت هایی که توسط اعضاي مدرن
توسعه یابد و  گروه کارياعضاي ایران و بین  یاجماعبا توافق تواند گروه کاري می. اجرا خواهند کرد
، ]توافق برجام[ "یی شدنروز اجرا"و ایران، پیش از رسیدن به  5+1اعضاي . را دخیل نمایدکشورهاي دیگر 

خواهند را منعقد ان شده است سازي اراك بیکه در آن تعهدات محکم آنها در پروژه مدرنرسمی را یک سند 
کرد که یک مسیر مطمئن رو به جلو براي مدرن سازي راکتور فراهم نموده و مسوولیت هاي به عهده گرفته 

صدور ، بازبینی طراحی و مجدد هاي کلیدي نظیر طراحیویژه در حوزه ه برا  5+1شده توسط اعضاي 
ن ، ایمنی و امنیت، پسمانداري یا پردازش ، ساخت و تامیسوخت ، ساخت قلب راکتور، طراحیتاییدیه

را سوخت مصرف شده، همین طور تامین مواد، تجهیزات و سیستمهاي ابزار دقیق و کنترل، و قراردادهایی 
اعضاي گروه کاري پشتیبانی مورد نیاز ایران براي . ، تعریف خواهد نمودکه متعاقباً منعقد خواهد شد

نطبق با قوانین ملی خود، فراهم خواهند نمود به گونه اي که ساخت و بازطراحی و ساخت مجدد راکتور را، م
  .راه اندازي به موقع و ایمن راکتور مدرن شده را باعث گردد

  
ایران و گروه کاري با یکدیگر همکاري خواهند کرد تا طراحی نهایی رآکتور مدرن شده، و طراحی  -5- 3

با محقق گردد، و همخوانی آن  شود،سط ایران انجام مربوط به آن که قرار است توفرعی آزمایشگاه هاي 
توسط نظام ایمنی ایران پروانه راه اندازي و بتواند به طوري که راکتور ایمنی را، المللی استانداردهاي بین 

  . ، ارزیابی نمایندبرداري دریافت کند بهره
  
ترتیبات . داشتا به عهده خواهد سازي رمسئولیت اولیه براي تامین مالی پروژه مدرنکماکان ایران  -5- 4

ه مدرن سازي اراك را پشتیبانی تامین مالی اضافی جهت تکمیل پروژه، شامل پروژه هاي آژانس که پروژ
  .مشخص خواهد گردید ،قراردادهایی که متعاقباً منعقد خواهد شداسناد رسمی و نماید، بر اساس  می
  
  تامین سوخت جدید -6
در رسیدن به استانداردهاي کیفی بین المللی براي کمک به ایران  تضی،در صورت مق، 5+1اعضاي  - 6- 1

اهند را حمایت خوطریق آژانس، در صورت مقتضی از ازجمله  ،اي ساخته شده توسط ایران سوخت هسته
  . کرد
  
طراحی و ساخت  در صورت مقتضیشامل  جدید، همکاري براي تامین سوختهاي  5+1اعضاي  - 6- 2
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هاي مربوطه و تکنولوژي ساخت سوخت و تجهیزات و زیرساختهاي الزم براي مشترك، اخذ پروانه 
ی در خصوص فرآیندهاي از جمله کمکهاي فن ،فعلی و آینده یاي تحقیقاتی و قدرت راکتورهاي هسته

سازي، فعالیتهاي شکل دهی و مهندسی مواد براي انواع مختلف غالف سوخت و ساخت غالف براي  خالص
  .سنگین مدرن شده اراك دنبال خواهند کرد راکتور تحقیقاتی آب

   
  :تحقیق و توسعه فعالیت هاي - ج
  
و  5+1و ایران،  5+1تر علمی بین  وسیعآغاز تعامالت براي اجراي ابعاد دیگر این برجام و در پشتیبانی از  - 7

  :خواهند کرد دنبال] در حوزه هاي زیر[اي را  ایران همکاري و تبادل علمی در زمینه علوم و فناوري هسته
  
از طریق و تولید ایزوتوپ پایدار  ،تحقیقات فیزیک نجومی ، واي بر پایه شتاب دهنده فیزیک هسته -7- 1

و دیگر  5+1ایران از . تاسیسات فردومرکز هسته اي، فیزیک و فن آوري واقع در در همکاري بین المللی 
اي، فیزیک و فناوري لی همکاري هسته المل هاي بین اعضاي عالقمند، پیشنهادهاي مشخص براي پروژه

] از این امر[هدف . خواهد کردبرگذار المللی براي ارزیابی این پیشنهادها درخواست نموده و یک کارگاه بین 
به تولید ایزوتوپ هاي پایدار  آبشارانتقال دو . در خالل چند سال استبین المللی هاي مشارکتی تحقق پروژه

قرار  ی که مورد توافق طرفینبر مبناي ترتیبات ،ك بین ایران و فدراسیون روسیهیک همکاري مشترقالب در 
  .خواهد شد خواهد گرفت، انجام

  
  اي هستهگداخت فیزیک پالسما و  -7- 2
  
در راکتور تحقیقاتی تهران، راکتور مدرن شده اراك، یا مربوط به راکتور  یتحقیقاتکاربردهاي  -7- 3

   :، از قبیلایرانراکتورهاي تحقیقاتی آینده در 
  
  آموزش- 3-7- 1
  
  تولید و بهره برداري از رادیو ایزوتوپ - 3-7- 2
  
  شیرین سازي آب - 3-7- 3
  
  )Neutron transmutation doping(ی نوتروناز طریق تبدیل درمان  - 3-7- 4
  سازي نوترونی تحلیل فعال - 3-7- 5
  
  درمان با استفاده از محصورسازي نوترون -7- 3- 6
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  اري نوترونی و مطالعات شناسایی مواد با استفاده از تابش نوترونیتصویر برد - 3-7- 7
  
  :دباشنهمکاري زیر نیز به دنبال هاي  در زمینهمزید بر موارد فوق و ایران می توانند  5+1 اعضاي -7- 4
  
  گیري داخل قلب راکتور و تجهیزات اندازه فناوري هایا مونتاژ /طراحی، تولید و - 4-7- 1
  
  و طراحی الکترونیک اي یا مونتاژ سیستمهاي کنترل و ابزار دقیق هسته/تولید وطراحی،  - 4-7- 2
  
و تسهیل مشارکت ایران در  مرتبطهاي  اي و فیزیک پالسما و زیرساخت هستهگداخت  فناوري - 4-7- 3

هاي همکاري  شامل پروژه ،یا پروژه هاي مشابه/و) ITER(المللی  اي بین پروژه راکتور آزمایشی گرما هسته
  آژانسمرتبط فنی 

  
  نوترینو ستاره شناسی - 4-7- 4
  
از جمله از طریق طراحی، تولید و تامین انواع مختلف شتاب دهنده ها و تامین تجهیزات وابسته   - 4-7- 5

  آژانس مرتبط هاي همکاري فنی پروژه
  
  ها و تجهیزات مرتبط کنندهنرم افزارهاي دریافت و پردازش داده -7- 4- 6
  
  هسته اي و امنیت ایمنی، پادمان -د
  
  اي ایمنی هسته -8

یک مرکز ایمنی هستند تا ، آماده همکاري با ایران در صورت مقتضیو احتماال کشورهاي دیگر،  5+1اعضاي 
، در کارگاهها و رخدادهاي آموزشی در ایران جهت پشتیبانی از تاسیس نمایند اي در داخل ایران هسته

- رساز جمله د مشارکت نمایند تا و سایر کشورها 5+1و کشورهاي اي ایران  ارتباط بین نظام ایمنی هسته
اي و  ي اجراي فرهنگ ایمنی هستهراو آموزش ب ،هاي ایجاد و حفظ استقالل و اثربخشی نظام ایمنی آموخته

امور مربوط به بازدید و تبادل اطالعات از نظام ایمنی و  را به اشتراك گذارند؛ اي و موثر الزم هاي حرفه روش
را  هاي حرفه اي و موثر براي بهره برداري ایمن اي خارج از ایران با تمرکز بر روش وگاه هاي هستهنیر

را ارتقا دهند و تقویت در مواقع اضطراري و توانایی مدیریت حوادث جدي  داخلیو آمادگی  تسهیل نمایند؛
  . نمایند

  
 ايایمنی و امنیت هسته باط راي توانمند نمودن ایران جهت پیوستن به معاهدات مرتبب] همچنین[
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را به  به چنین تعهداتی که الحاق ییسمینارها یاکارگاههاي آموزشی مثال از طریق ، پشتیبانی و کمک کنند
  . برگزار شوندد تحت نظارت آژانس نیز نتوان چنین کارگاه ها یا سمینارهایی می. پیش می برد

  
که در ذیل اي  هاي ایمنی هستهبا ایران در زمینه ،در صورت مقتضیو احتماال دیگر کشورها،  5+1اعضاي 

  :همکاري خواهند نمودمورد توافق طرفین باشد و همچنین در دیگر زمینه هایی که آید  می
  
  چند جانبه با سازمانها و مراکز تحقیقاتی مربوطه/به انجام رساندن موافقت نامه هاي دوجانبه -8- 1
  
  اي گاهها و تجهیزات مربوط به ایمنی هستهتامین کدهاي محاسباتی معتبر، دست -8- 2
  
  اي تسهیل تبادل دانش و تجربه در زمینه ایمنی هسته  -8- 3
  
  و توانایی مدیریت حوادث جدي داخلیارتقاء و تقویت آمادگی اضطراري  -8- 4
  
براي بهره برداران راکتور و تاسیسات، حین کار و حرفه آموزي حین خدمت تنظیم دوره هاي آموزش  -8- 5

  اي داخل و خارج ایران پرسنل نظام ایمنی و سازمانهاي حمایتی مربوطه در زمینه ایمنی هسته
  
اي در ایران که به لوازم، تکنیکها و تجهیزات الزم به منظور حمایت و  ایجاد یک مرکز ایمنی هسته - 8- 6

رها و تاسیسات، راکتو انبراي بهره بردار آموخته ها -تسهیل آموزش هاي حرفه اي و فنی و تبادل درس
  .پرسنل نظام ایمنی و سازمانهاي حمایتی مربوطه تجهیز شده باشد

  
  اي پادمان هسته  -9

 مدي اجراي موثر و کارآا، آماده همکاري با ایران بردر صورت مقتضیو احتماال دیگر کشورها،  5+1اعضاي 
  :زیر می تواند مد نظر باشد همکاري در زمینه هاي. هستندپادمان آژانس و اقدامات شفاف ساز در ایران 

  
تقویت حسابرسی مواد  ي آموزشی به منظورها کارگاهآموزش هاي حین خدمت و  قالبهمکاري در  -9- 1

  .و فرایندهاي کنترل و تضمین کیفیت ،اي و فرایند کنترل، توسعه منابع انسانی هسته
  
 مدبراي اجراي موثر و کارآران با ای، آماده همکاري در صورت مقتضیو دیگر کشورها،  5+1اعضاي  -9- 2

  .باشندساز در ایران میپادمان آژانس و اقدامات شفاف
  
در  پادمانمرجع تقویت  ي آموزشی به منظورها کارگاهآموزش و این همکاري ها می تواند به صورت  -9- 3
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تضمین کیفیت اي و فرایند کنترل، توسعه منابع انسانی و فرایندهاي کنترل و  ، حسابرسی مواد هستهایران
  .باشد

  
  اي امنیت هسته -10

، آماده همکاري با ایران بر روي اجراي در صورت مقتضیو احتماال دیگر کشورها،  5+1اعضاي 
همکاري در زمینه هاي زیر می تواند . باشنداي می هاي موثر امنیت هسته هاي راهنما و روش دستورالعمل
  :مد نظر باشد

  
آموزشی براي تقویت توانایی ایران جهت  يها ي آموزشی و کارگاهدوره هادر قالب همکاري  - 10- 1

همچنین  ،اي و سیستمها تاسیسات هسته علیهاي  جلوگیري، حفاظت و پاسخ دهی به تهدیدات امنیت هسته
  .حفاظت فیزیکی سیستم هاياي پایدار و  امنیت هستهبراي فراهم سازي موثر 

  
دهی  توانایی ایران براي حفاظت و پاسخآموزشی براي تقویت  يهمکاري از طریق آموزش و کارگاهها - 10- 2

اي  امنیت هستهبراي فراهم سازي موثر همچنین  ،شامل خرابکاري ، از جملهاي به تهدیدات امنیت هسته
  .حفاظت فیزیکی سیستم هايپایدار و 

  
  ، تاسیسات و فرآیندهاي مربوطهفناوري هااي و رادیو ایزوتوپها،  پزشکی هسته -  هـ
تا با ایران جهت پیشبرد گی دارند ، آماددر صورت مقتضیو احتماال دیگر کشورها،  5+1اعضاي   - 11

 اي در ایران به منظور ارتقاء تخصص ایران در تشخیص، تصویربرداري و رادیوتراپی استفاده از پزشکی هسته
را افزایش  ن ایرانی، دسترسی به رادیوایزوتوپهاي پزشکی جهت تشخیص و درمان شهرونداهمکاري نمایند

چنین . نمایند تسهیلاي  علمی و پزشکی هستهبین المللی گسترده در جامعه را ، و مشارکت ایران دهند
  :هایی می تواند شامل موارد زیر باشد همکاري

  
براي تولید رادیو از جمله  ،موجود در ایرانسیکلوترونی مربوط به تاسیسات  زیرساختارتقاء  - 11- 1

  .زشکیهاي پ ایزوتوپ
براي تولید رادیو  ،جدید و تجهیزات رادیوداروئی مربوطهسیکلوترون دستیابی ایران به یک  تسهیل - 11- 2

  .ایزوتوپ هاي پزشکی
براي مراکز فعلی و جهت تشخیص بیماري رادیوتراپی و تصویربرداري  پیشرفتهدستیابی به تجهیزات  - 11- 3

  .ها براي درمان افراد بیمار ستانشامل همکاري بین بیمار ،اي یا جدید پزشکی هسته
  .دوزیمتري بیمارانحرفه اي و هاي یه همکاري بر روي رو - 11- 4
  تولید رادیوایزوتوپهاافزایش جهت ها  نمونهبهبود بهره برداري از  - 11- 5
و تنظیم دستگاههاي  درمان از طریق تشعشعات یونیزه، براي ایزوتوپ رادیو منابع به دستیابی - 11- 6

  پی و دیگر کاربردهاي صنعتی و پزشکیرادیوترا
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  الزم  آزمایشگاههاي و پیشرفته داروي رادیو مرکز تامین - 11- 7
  
  تاسیسات ازکاراندازي و پسمانداري -و

 موثر، آماده همکاري با ایران در مدیریت و جابجایی ایمن، کارآ و در صورت مقتضی ،5+1 اعضاي - 12
و اي،  اي و پزشکی هسته شده از فعالیت هاي چرخه سوخت هستهاي و رادیولوژیکی ایجاد  پسماندهاي هسته

  . می باشندیا مصرف رادیوایزوتوپ، /تولید ومربوط به هاي  فعالیت
  

ایمن،  که تا با ایران در زمینه هاي اقدامات حرفه ايگی دارند ، آماددر صورت مقتضی، 5+1اعضاي  - 13
، شامل همکاري باشند اي ز کاراندازي تاسیسات هستهموثر و سازگار با محیط زیست براي رفع آلودگی و ا

  .همکاري نمایند ،پسماندهاي سطح کم و متوسط هاي طوالنی مدت به منظور انبارانبارتاسیس براي 
  

هاي  هاي مرتبط و مکان سایتها از و بازدیدت تا تبادالگی دارند ، آماددر صورت مقتضی، 5+1اعضاي   - 14
  .تسهیل نمایندباشند، را هاي موثر در این زمینه  مدیریت پسماند و اجراي روش مربوط به، که خارج از ایران

  
هاي مناسب براي مدیریت پسماند و  ، تامین تجهیزات و سیستمدر صورت مقتضی، 5+1اعضاي  - 15

  .آنها در ایران را تسهیل خواهند نمود سازيتاسیسات انبار
  
  پروژه هاي دیگر -ز

با تشخیص متقابل شرکت کنندگان  ،و ایران 5+1 ي مربوطهتواند بین اعضامی  ي همپروژه هاي دیگر -16
  :زمینه هاي زیر اجرا گردد از جمله در ،در برجام

  
  هاي مربوطه در ایرانساخت اي و زیر هاي هسته کن ساخت آب شیرین - 16- 1
  
  )به عنوان مثال براي جراحی چشم(لیزري براي کاربردهاي پزشکی  فناوريتوسعه  - 16- 2
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  کمیسیون مشترك -پیوست چهار 
  تاسیس، ترکیب، و هماهنگ کننده -1 
هایش، به آن  کمیسیون مشترك تاسیس می شود تا کارکردهایی را که در برجام، از جمله پیوست -1- 1

  .واگذار شده اجرا نماید
  
فدراسیون  دولتهاي چین، فرانسه، آلمان،( 5+1کمیسیون مشترك مرکب است از نمایندگان گروه  -1- 2

، )روسیه، انگلستان و ایاالت متحده، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی
  .و ایران، همه با هم، اعضاي برجام

  
  .کمیسیون مشترك می تواند در صورت اقتضا، کارگروه هایی در حوزه هاي خاص ایجاد نماید -1- 3
  
یا نماینده ) نماینده عالی: از این پس(اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی  نماینده عالی اتحادیه -1- 4

  .او به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترك انجام وظیفه خواهد کرد
  
  کارکردها -2
  
  :کمیسیون مشترك، کارکردهاي زیر را انجام خواهد داد -2- 1
  
تحقیقاتی آب سنگین و طراحی البراتورهاي  ي شده  مرور و تصویب طراحی نهایی رآکتور مدرن - 1-2- 1

ي تحقیقاتی آب  شده   فرعی پیش از آغاز احداث، و مرور و تصویب طراحی سوخت براي رآکتور مدرن
  سنگین به نحو مندرج در بخش ب پیوست یک؛

  
 hot cellsدر صورت درخواست ایران، مرور و تصویب تولید، تحصیل، ساخت یا عملیاتی کردن  - 1-2- 2
با ابعاد  shielded glove cellsیا  Shielded cells، )هاي مرتبط به هم توي یک سل یا سلمح(

پروتکل الحاقی، به نحو مشروح در 1فراتر از شش متر مکعب در حجم و مختصات مندرج در پیوست 
  ؛1پیوست 21بند

روي سوخت رآکتور مرور و تصویب طرح هاي ارائه شده توسط ایران براي آغاز تحقیق و توسعه بر  - 1-2- 3
  ؛1پیوست  26تحقیقاتی تهران بر مبناي فلز اورانیوم، به نحو مندرج در بند 

  
به درخواست ایران، مرور و تصویب پروژه ها در مورد سانتریفیوژهاي جدید براي حرکت به سمت  - 1-2- 4

  ؛1پیوست  43مرحله نمونه اولیه براي آزمایش مکانیکی، به نحو مندرج در بند 
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دریافت پیش هنگام اطالعات در مورد پروژه هاي خاص که در فردو اجرا خواهند شد، به نحو مندرج - 1-2- 5

  ؛1پیوست  44در بند 
  
دریافت اطالعات در مورد چارچوب اولیه تولید ایزوتوپ پایدار در فردو به نحو مندرج در بخش بند  -2- 1- 6

  پیوست یک؛ 46
  
تصویب اینکه مجتمع هاي سوخت ساخته شده در ایران و  در صورت درخواست ایران، ارزیابی و - 1-2- 7

محصوالت میانی آنها ، بر اساس شرایط فنی عینی، با هدف ایجاد قابلیت تولید سوخت در ایران، به نحو 
  را نداشته باشد ؛ UF6بسادگی قابلیت بازتبدیل شدن به  ،1پیوست  59مندرج در بند 

  
به نحو مقتضی از طریق همکاري هاي فنی آژانس، در احراز  حمایت از کمک به ایران، از جمله - 1-2- 8

 59استانداردهاي کیفی بین المللی براي سوخت هسته اي تولید شده توسط ایران، به نحو مندرج در بند 
  ؛1پیوست 

  
در صورت درخواست ایران، مرور و تصویب پیش هنگام مشارکت ایران از جمله از طریق صادرات  - 1-2- 9

ت و فناوري غنی سازي یا مرتبط با غنی سازي با هر کشور دیگر، یا با هر نهاد خارجی دیگر در هرنوع تجهیزا
 73هاي غنی سازي یا مرتبط با غنی سازي از جمله تحقیق و توسعه مربوطه، به نحو مندرج در بند  فعالیت

  ؛1پیوست 
  

رسی به نحو مشخص در ارائه مشورت، و توصیه، در خصوص ابزارهاي ضروري در چارچوب دست - 2- 1- 10
  ؛1پیوست  78بند 

  
در صورت درخواست ایران، مرور و تصویب پیش هنگام طراحی، تولید، ساخت، تحصیل، یا  - 2- 1- 11

استفاده براي اهداف غیرهسته اي، سیستم هاي چاشنی انفجاري چندنقطه اي که براي ابزارهاي انفجاري 
دوربین هاي استریک، دوربین هاي (فجاري هسته اي مناسب هستند و سیستم هاي دیاگنوستیک ان

مناسب براي تولید ابزارهاي انفجار هسته اي، به نحو مندرج در ) هاي فالش اشعه ایکس فریمینگ و دوربین
  ؛1پیوست  82.3و  82.2بندهاي 

  
مرور و رایزنی براي پرداختن به موضوعات ناشی از اجراي لغو تحریم ها به نحو مشخص شده در  - 2- 1- 12
  آن؛ 2برجام و پیوست  این
مرور و تصمیم گیري در خصوص طرح هاي مرتبط با هسته اي براي انتقال به، یا فعالیت با، ایران،  - 2- 1- 13

  این پیوست و قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل که این برجام را تایید می نماید؛ 6منطبق با بخش 
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و برجام معتقد است بر اساس فرآیند مشروح مرور، با هدف حل و فصل، هر موضوعی که یک عض - 2- 1- 14
  اجراي تعهدات یک عضو دیگر برجام به حساب می آید؛ در برجام عدم

  
  در صورت ضرورت، اتخاذ یا اصالح رویه هاي حاکم بر فعالیت هاي خود؛ - 2- 1- 15
  

رجام بروز رایزنی و ارائه رهنمود در خصوص سایر موضوعات اجرایی که ممکن است در ارتباط با ب - 2- 16-1
  نماید؛

   
  رویه ها -3
  
به درخواست یک عضو برجام از هماهنگ هر سه ماه یک بار و یا در هر زمان کمیسیون مشترك  -3- 1
اي منعقد خواهد  ي کمیسیون مشترك را به گونه  کننده جلسه  هماهنگ. کننده تشکیل جلسه خواهد داد 

نان درخواستی نباشد، مگر براي رایزنی ها بر اساس کرد که برگزاري آن بیش از یک هفته بعد از دریافت چ
یا یک عضو برجام آنرا فوري تشخیص دهد، که /کننده و پیوست یک و هر موضوع دیگر که هماهنگ Qبخش 

در این صورت جلسه در اولین فرصت ممکن که بیش از سه روز تقویمی از زمان دریافت چنان درخواستی 
  .نباشد، برگزار خواهد شد

  
کشور میزبان . لسات کمیسیون مشترك به نحو مقتضی در نیویورك، وین، یا ژنو برگزار خواهد شدج -3- 2

  .براي کسانی که در این جلسات شرکت می کنند تسهیل نماید را بایستی مسائل شکلی ورود
  
کمیسیون مشترك می تواند با اجماع تصمیم بگیرد که ناظرانی را براي شرکت در جلسات خود دعوت  -3- 3

  .نماید
  
ي سازمان ملل  بندي محرمانه ي طبقه این پیوست درج شده که مشمول رویه 6جز آنچه در بخش  -3- 4

متحد خواهد بود، کار کمیسیون مشترك محرمانه است و تنها می تواند میان اعضاي برجام و در صورت 
  .گیرداقتضاء ناظران به اشتراك گذارده شود، مگر آنکه کمیسیون مشترك تصمیم دیگري ب

   
  تصمیمات. 4
  
جز در مواردي که در این پیوست به گونه دیگري بیان شده باشد، تصمیمات کمیسیون مشترك با  -4- 1

  .اجماع اتخاذ می شود
تصمیمات کمیسیون مشترك توسط نماینده یا معاون نماینده . هر عضو برجام یک راي خواهد داشت -4- 2

  .منصوب نماید اتخاذ خواهد شدکن است ممیا سایر جانشین هاي آنان که عضو برجام 
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در صورتی که هریک از اعضاي برجام درخواست ثبت آراء را بنماید، راي هر عضو برجام به اطالع همه  -4- 3

  .اعضاي دیگر برجام خواهد رسید
  
با اجماع یا با پنج راي مثبت  1از پیوست  Qموضوعات مطرح نزد کمیسیون مشترك تحت بخش  -4- 4

  .براي رسمیت یافتن جلسه حد نصاب وجود نخواهد داشت .م مورد تصمیم گیري قرار می گیرنداعضاي برجا
  
هماهنگ کننده در تصمیم گیریهاي  مرتبط با انتقاالت مربوط به هسته اي و فعالیتهاي مطرح شده  -4- 5

  . این ضمیمه شرکت نمی کند 6در بخش 
  
        سایر -5
ي مشارکت خود در کمیسیون مشترك را برعهده دارد، مگر آنکه هر عضو برجام مسئولیت هزینه ها -5- 1

  .کمیسیون مشترك تصمیم دیگري بگیرد
  
کننده، اطالعیه اي را میان سایر   اعضاي برجام در هر زمان می توانند درخواست نمایند که هماهنگ -5- 2

یه مزبور را بدون درنگ کننده پس از دریافت چنان درخواستی، اطالع  هماهنگ. اعضاي برجام توزیع نماید
  .میان تمام اعضاي برجام توزیع می نماید

  
  کارگروه خرید -6
جز در مواردي که قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید می نماید به گونه  - 6- 1

توسط کمیسیون مشترك، با هدف تاسیس یک کانال خرید، طرح هاي ارائه شده  دیگري مقرر کرده باشد،
  :دولتهایی که مایل به مشارکت در موارد زیر هستند را مرور و تصمیم گیري خواهد کرد

  
 عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین شان، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از  -1-6- 1

ایران، خواه منشا آن در سرزمین کشتی ها یا هواپیماهاي داراي پرچم آنها به، یا براي استفاده در یا به سود، 
 باشد یا نباشد، کلیه اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري مندرج در سند آنها

INFCIRC/254/Rev.12/Part 1و چنانچه استفاده نهایی آن براي برنامه هسته اي ایران به نحو ، 
کلیه اقالم، مواد، تجهیزات،  ،اي باشدمندرج در این برجام و یا سایر استفاده هاي نهایی غیرنظامی غیرهسته 

یا آخرین نسخه هاي این اسناد ( ،INFCIRC/254/Rev.9/Part 2  کاالها و فناوري مندرج در سند
و همچنین اقالم دیگري که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن ) که توسط شوراي امنیت روزآمد می شود

  و،است به فعالیت هاي متعارض با این برجام کمک نماید؛ 
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ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایه گذاري، واسطه گري یا سایر خدمات، و  -1-6- 2
انتقال منابع مالی یا خدمات، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، تولید، یا استفاده از اقالم، مواد، تجهیزات، 

  کاالها و فناوري شرح داده شده در بندفرعی باال؛
  
 ط ایران که در بر دارنده استخراجمنفعت در یک فعالیت تجاري در دولت دیگر توستحصیل  -1-6- 3

 فناوري هاي هسته اي فهرست شده درتولید یا استفاده از مواد و  اورانیوم،
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 ي در امور فوق در سرزمین هاي تحتباشد، و سرمایه گذار 
خاص حقوقی ثبت شده در ایران یا تحت حاکمیت ایران، یا افراد و حاکمیت آنها توسط ایران، اتباع آن و اش

  .اشخاصی که از سوي آنها یا تحت دستور آنها عمل می کنند، یا نهادهاي تحت مالکیت یا کنترل آنها
  
کمیسیون مشترك مسئولیت خود براي مرور و ارائه توصیه در خصوص طرح هاي مرتبط با هسته اي  - 6- 2

  .ایفا می نماید» کارگروه خرید«ت ها با ایران را از طریق یک انتقال به یا فعالی
  
نماینده عالی اتحادیه . و ایران در کارگروه خرید مشارکت خواهد نمود 5+1هر یک از دولت هاي گروه  - 6- 3

  .کننده کارگروه خرید انجام وظیفه خواهد کرد  اروپایی به عنوان هماهنگ
  
طعنامه شوراي امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید جز در مواردي که کمیسیون یا ق - 6- 4

  :نماید به گونه اي دیگر مقرر نمایند، کارگروه خرید طرح ها را طبق فرآیند ذیل بررسی خواهد کرد می
  
پس از دریافت یک طرح، شامل تمام اطالعات مثبته ضروري، توسط یک دولت که به دنبال  -4-6- 1

کننده طرح را، از طرق   می باشد، هماهنگ  6- 1 ا فعالیت هاي مورد اشاره در بخشمشارکت در انتقال ها ی
مقتضی، بدون تاخیر به کارگروه خرید، و زمانی که طرح به اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري هایی که با 

ین المللی انرژي اي مجاز شمرده شده در برجام مربوط شود، به آژانس ب هاي هسته  هدف استفاده در فعالیت
روز کاري براي بررسی و تصمیم گیري در مورد طرح فرصت  30کارگروه خرید تا . اتمی ارسال خواهد کرد

  .دارد
  
توصیفی از مورد؛ ) الف: (بدین معنا است  6-4- 1 مورد اشاره در بخش» اطالعات مثبته ضروري« 4-6- 2
نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس ایمیل ) ج(ده؛ نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس ایمیل نهاد صادرکنن) ب(

اعالم استفاده نهایی موردنظر و محل استفاده نهایی، به همراه گواهی استفاده نهایی به ) د(نهاد واردکننده؛ 
امضاي سازمان انرژي اتمی ایران یا مرجع مربوطه در ایران که استفاده نهایی ذکر شده را تصدیق نموده 

جزئیات حمل و ) ز(تاریخ قرارداد، در صورت وجود و ) و(وجود، شماره گواهی صادراتی؛  در صورت) ه(باشد؛ 
نقل، در صورت وجود؛ مشروط به اینکه اگر هر یک از شماره گواهی صادرات، تاریخ قرارداد، یا جزئیات حمل 
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در هر حال، این  و نقل در زمان ارائه طرح مهیا نیستند، اطالعات مزبور در اولین زمان ممکن ارائه شود و
  .شرط تصویب پیش از انتقال محموله است

  
روز کاري، به هماهنگ کننده اطالع دهد که طرح را  20هر عضو کارگروه خرید بایستی، ظرف  -4-6- 3

ظرف زمانی براي بررسی می تواند براي یک دوره اضافی شامل ده روز کاري دیگر به . تایید یا رد می کند
  .ه خرید تمدید شوددرخواست یک عضو کارگرو

  
به محض اینکه هماهنگ کننده، تایید رسمی تمام اعضاي کارگروه خرید را دریافت نماید، یا در  -4-6- 4

روز کاري، هماهنگ کننده هیچ مخالفتی از هر یک از اعضاي کارگروه خرید  30صورتی که در پایان مدت 
روز کاري، طرح براي تصویب  30ان مهلت اگر در پای. دریافت ننماید، طرح براي تصویب توصیه می شود

روز کاري، طرح به کمیسیون  5توصیه نشده باشد، بنا به درخواست الاقل دو عضو کارگروه ظرف مدت 
. شود، که بایستی ظرف ده روز کاري با اجماع در خصوص تصویب آن تصمیم گیري نماید مشترك ارجاع می

برجام که با طرح مخالفت ) ايه(آن عضو. خواهد شددر غیر این صورت، طرح براي عدم تصویب توصیه 
اند بایستی اطالعات مربوطه در خصوص مخالفت خود را به نحو مقتضی، با در نظر گرفتن نیاز به  کرده

  .محافظت از اطالعات محرمانه، به کمیسیون مشترك ارائه دهند
  
اري، یا در صورتی که موضوع روز ک 35کننده توصیه کمیسیون مشترك را حداکثر ظرف   هماهنگ -4-6- 5

روز کاري، از زمانی که هماهنگ کننده طرح و  45به کمیسیون مشترك هم ارجاع شده باشد حداکثر ظرف 
تمام اسناد مثبته ضروري را به کارگروه خرید داده است، به شوراي امنیت سازمان ملل متحد اعالم خواهد 

  .کرد
  
بار  جماع تصمیم گیري شود، کارگروه خرید هر سه هفته یکجز در موردي که به نحو دیگري با ا -6- 4- 6

وقتی برخی از طرح هاي در دست بررسی، مرتبط با اقالم، . براي بررسی طرح ها تشکیل جلسه می دهد
مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري ها به منظور استفاده در فعالیت هاي هسته اي مجاز شمرده شده توسط 

  .اند براي حضور در جلسه به عنوان ناظر دعوت شودبرجام باشد، آژانس می تو
  
تمام اعضاي برجام به نحو منطبق با کانال خرید عمل خواهند کرد و تنها پس از تصویب کمیسیون  - 6- 5

وارد  6.1مشترك و شوراي امنیت سازمان ملل متحد در انتقال ها و فعالیت هاي مورد اشاره در بخش 
این پیوست را براي  6.1تجهیزات، کاالها، و فناوري مورد اشاره در بخش  ایران اقالم، مواد،. خواهند شد

  .فعالیت هایی که منطبق با این برجام نیستند، استفاده و تحصیل نکرده و به دنبال خرید آنها نخواهد بود
  
رجام هر عضو برجام اگر این نگرانی را داشته باشد که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این ب - 6- 6

  .است، می تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل و فصل اختالفات به کمیسیون مشترك ارجاع دهد
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ایران به مکانهاي در نظر گرفته شده براي استفاده از تمام اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري  - 6- 7

توسط شوراي یا آخرین نسخه هاي این اسناد که ( INFCIRC/254/Rev.12/Part 1مندرج در 
این پیوست وارد شده به آژانس دسترسی  6که از طریق رویه هاي مندرج در بخش ) امنیت روزآمد می شود

  .داد خواهد
  
ایران به دولت صادر کننده اجازه خواهد داد تا استفاده نهایی از تمام اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و  - 6- 8

یا آخرین نسخه هاي این اسناد که توسط ( INFCIRC/254/Rev.9/Part 2فناوري مندرج در 
این پیوست وارد شده را  6که از طریق رویه هاي مندرج در بخش ) شوراي امنیت روزآمد می شود

در صورت درخواست دولت صادرکننده، یا چنانچه کمیسیون مشترك در زمان تصویب . آزمایی کند راستی
خصص الزم را، از جمله کارشناسان، در صورت یک طرح انتقال ضروري تشخیص دهد، کمیسیون مشترك ت

  .نیاز، براي مشارکت در راستی آزمایی استفاده نهایی فراهم خواهد نمود
  
کارگروه خرید به درخواست هاي طرف هاي ثالث براي راهنمایی در مورد فعالیت هاي مربوط به خرید  - 6- 9

رید تالش خواهد کرد به چنان کارگروه خ. که توسط هماهنگ کننده منعکس شود پاسخ خواهد داد
روز کاري از زمانی که هماهنگ کننده آنرا به کارگروه خرید تسلیم نماید پاسخ  9درخواست هایی ظرف 

  .دهد
  

بار در مورد وضعیت تصمیمات کارگروه خرید و هر  کمیسیون مشترك حداقل هر شش ماه یک - 6- 10
  .گزارش خواهد دادموضوع اجرایی دیگر به شوراي امنیت سازمان ملل متحد 

  
  کارگروه اجراي لغو تحریم ها -7 

  
کمیسیون مشترك مسئولیت هاي خود براي مرور و رایزنی در خصوص موضوعات مربوط به اجراي لغو  -7- 1

  .تحریمها به نحو مشخص شده در این برجام را با کمک یک کارگروه لغو تحریم ها ایفا خواهد نمود
  
نماینده عالی اتحادیه اروپایی به . این کارگروه شرکت خواهند نمودکمیسیون مشترك در  ياعضا -7- 2

  .عنوان هماهنگ کننده این کارگروه انجام وظیفه خواهد نمود
  
محدودکننده  ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام دیگر» روز اجرا«چنانچه هر زمان پس از  -7- 3

در حال ممانعت از اجراي کامل لغو  5+1عضو  توسطین شده، مرتبط با هسته اي، از جمله فهرست هاي تعی
تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت 
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می توانند موضوع  5+1در صورتی که قادر به فیصله این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه. خواهد نمود
  .ارجاع نمایند را به کارگروه

  
  .روز کاري به مرور و رایزنی خواهند پرداخت 30اعضاي این کارگروه با هدف حل موضوع ظرف مدت  -7- 4
  
اگر پس از ورود کارگروه، موضوع همچنان حل نشده باقی ماند، هر عضو این برجام می تواند آنرا به  -7- 5

 .کمیسیون مشترك ارجاع نماید
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  23برنامه اجرا -5شماره  پیوست

 .این پیوست توالی اقدامات مشخص شده در پیوست هاي شماره یک و دو برجام را تشریح می نماید - 1

 

  روز نهایی شدن) الف

چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس ( 5+1متعاقب جمع بندي مذاکرات این برجام، گروه  - 1
و ایران این ) اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتیو ایاالت متحده، با نماینده عالی اتحادیه 

 .برجام را تائید خواهند نمود

بالفاصله بعد از جمع بندي مذاکرات این برجام، قطعنامه پیشنهادي شوراي امنیت سازمان ملل  - 2
این پیوست بدان اشاره شده است، جهت تصویب بدون تاخیر، تسلیم شوراي  17متحد که در بخش 

 .ملل متحد خواهد شد امنیت سازمان

اتحادیه اروپایی بالفاصله از طریق یک جمع بندي شوراي وزیران اتحادیه اروپایی، قطعنامه شوراي  - 3
 . امنیت سازمان ملل متحد که در باال به آن اشاره شد، را تائید خواهد کرد

ر شفافیت ساز ایران و آژانس بین المللی انرژي اتمی، ایجاد ترتیبات الزم براي اجراي کلیه تدابی - 4
روز «بینی شده در این برجام را آغاز خواهند نمود، به نحوي که این ترتیبات به منظور اجرا در   پیش
 .، کامل مستقر و آماده باشد»اجرا

  روز قبول توافق -ب

روز پس از تائید این برجام از سوي شوراي امنیت سازمان ملل متحد از  90، »روز قبول توافق« - 5
که در باال بدان اشاره شد یا در تاریخی زودتر از آن از طریق موافقت متقابل همه  طریق قطعنامه اي

 . مشارکت کنندگان برجام خواهد بود، و در این تاریخ این برجام واجد اثر خواهد شد

مشارکت کنندگان برجام ترتیبات و تمهیدات الزم، از جمله تمهدیدات حقوقی و » روز تصویب«از  - 6
 .تعهدات شان طبق برجام اتخاذ خواهند کرد اداري، براي اجراي

، ایران پروتکل الحاقی را به صورت موقت، »روز اجرا«ایران رسما به آژانس اطالع خواهد داد که از  - 7
را به طور کامل   3- 1اجرا خواهد نمود و کد اصالحی ) پارلمان(تا زمان تصویب آن توسط مجلس 

 .اجرا خواهد کرد

                                                        
این پیوست صرفا به منظور مشخص کردن توالی اجراي تعهدات مندرج در این برجام و پیوست هاي آن می باشد و دامنه . 23

  .تعهدات مزبور را قبض یا بسط نمی دهد
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را ) موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال(راجع به  1پیوست شماره )م( از بخش 66ایران مفاد بند  - 8
 .اجرا خواهد کرد

واجد اثر می شود، را » روز اجرا«اتحادیه اروپایی و دولتهاي عضو آن یک آئین نامه اجرایی، که از  - 9
 تصویب خواهد کرد که به موجب آن کلیه مفاد آئین نامه اجرایی اتحادیه اروپایی که کلیه تحریم

این پیوست   16- 1هاي مالی و اقتصادي مرتبط هسته اي اتحادیه اروپایی به شرح مندرج در بخش 
را اجرایی کرده است، همزمان با اجراي تعهدات مرتبط هسته اي از سوي ایران به نحو راستی 

 .آزمایی شده توسط آژانس، لغو خواهد کرد

روز «اقدام به صدور دستورهاي توقف که از ایاالت متحده آمریکا، وفق اختیارات ریاست جمهوري، -  10
واجد اثر می شود، خواهد نمود که موجبات توقف اعمال تحریم هاي مرتبط هسته اي مبتنی » اجرا

. این پیوست را فراهم خواهد کرد  17- 2تا   17- 1بر قوانین موضوعه به نحو مصرح در بخش هاي  
ذ تدابیر مقتضی دیگر براي توقف اعمال رئیس جمهور آمریکا همچنین دستورات الزم جهت اتخا

این پیوست، از جمله لغو فرامین اجرایی  17- 4تا    17- 1ها به شرح مصرح در بخش هاي  تحریم
 .، را صادر خواهد کرد 17-5، و صدور مجوز فعالیت هاي مصرح در بخش 16.4مذکور در بخش 

وع بررسی ها راجع به یک سند رسمی و ایران اقدام به شر 5+1کشورهاي مشارکت کننده از گروه  - 11
تکمیل خواهد شد، می نمایند که در آن تعهد راسخ مشارکت کنندگان گروه » روز اجرا«که تا قبل از  

در طرح مدرن سازي نیروگاه آب سنگین اراك مورد تصریح قرار گرفته و مسئولیت هایی که  1+5
 .می شودبر عهده خواهند گرفت، تعریف  5+1مشارکت کنندگان گروه 

اتحادیه اروپایی، دولت هاي عضو آن و ایاالت متحده آمریکا به نحو مقتضی مشورت با ایران راجع   - 12
به تدوین دستورالعمل ها و بیانیه هاي مرتبط با جزئیات تحریم ها و اقدامات محدود کننده اي که 

 .قرار است طبق این برجام رفع شوند را شروع خواهند کرد

  روز اجرا -ج

زیر و به نحو راستی  15متعاقب اجراي اقدامات مرتبط هسته اي ایران مندرج در بند » روز اجرا«  - 13
و  5+1زیر توسط گروه  17و  16آزمایی شده توسط آژانس، و همزمان با اتخاذ اقدامات مندرج در بندهاي 

یت سازمان ملل زیر در سطح سازمان ملل متحد طبق قطعنامه شوراي امن 18وقوع اقدامات مندرج در بند 
 . متحد خواهد بود

 
 :را اجرا خواهد کرد 1ایران اقدامات مرتبط هسته اي مصرح در پیوست شماره  -14

 ؛"رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراك"راجع به ) ب(از بخش  10و  3بندهاي  - 14- 1
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 ؛"کارخانه تولید آب سنگین"راجع به ) ج(از بخش  15و  14بندهاي  - 14- 2

 ؛"ظرفیت غنی سازي"راجع به ) و(از بخش   29- 1و  29، 28، 17بندهاي  - 14- 3

تحقیق "راجع به ) ز(از بخش  42و  41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32بندهاي  - 14- 4
 ؛"و توسعه سانتریفیوژها

کارخانه غنی "راجع به ) ح(از بخش   48- 1،  47- 1،  46- 2،  46- 1، 46، 45بندهاي  - 14- 5
 ؛"سازي سوخت فردو

 ؛"سایر جنبه هاي غنی سازي"راجع به  )ط(بخش  55، و 54، 52بندهاي  - 14- 6

 ؛"ذخایر اورانیوم و سوخت"راجع به ) ي(بخش  58و  57بندهاي  - 14- 7

 ؛"ساخت سانتریفیوژ"راجع به ) ك(از بخش  62بند  - 14- 8

تکمیل مدالیته ها و ترتیبات خاص مربوط به هر تاسیسات که به آژانس بین المللی انرژي  - 14- 9
را اجرا  1بینی شده در پیوست شماره  اتمی اجازه می دهد اقدامات شفافیت ساز پیش

 نماید؛

 ؛" 3- 1پروتکل الحاقی و کد اصالحی "راجع به ) ل(از بخش  65و  64بندهاي  - 14- 10

شفافیت در خصوص ساخت قطعات "راجع به ) ر(از بخش   80- 2و  80- 1بندهاي  - 14- 11
 ؛ و "سانتریفیوژ

از بخش  48- 2و   47- 2، ایران اقدامات مصرح در بندهاي »روز اجرا«ظرف یک سال از  - 14- 12
 .را کامل خواهد کرد "کارخانه غنی سازي سوخت فردو"راجع به ) ح(

  
 :اتحادیه اروپایی -15 

را لغو و مفاد متناظر در تصمیم شماره  2012/267مفاد آیین نامه اجرایی شماره  - 15- 1
- 1هاي  شوراي اتحادیه اروپایی را تعلیق خواهدکرد، به نحو مصرح در بخش 413/2010

پیوست  1- 3-2تا  1- 3- 1؛  1- 2- 5تا  1- 2-1؛   1- 1- 8تا  1- 1-5؛  1-1- 3تا  -1- 1
و به ) مرتبط می شود 413/2010تصمیم شماره  17و  16تا جاییکه به مواد (شماره دو 

تا (پیوست شماره دو  1- 10- 1- 2و  1- 4- 2و  1- 4- 1،  1- 3- 3نحو مصرح در بخش هاي 
). مربوط  می شود 2012/267اجرایی شماره آیین نامه  43)الف(، 43، 39جاییکه به مواد 

به لغو یا اصالح قوانین ملی دولت هاي عضو اتحادیه اروپایی در صورت لزوم اقدام 
 .کننده تصمیم و آیین نامه اجرایی فوق الذکر خواهند نمود اجرا

 اتحادیه اروپایی و مفاد متناظر در 2012/267اقدام به اصالح مفاد آیین نامه اجرایی شماره  - 15- 2
  1- 7- 2تا  1- 6- 1شوراي اتحادیه اروپایی که در بخش هاي  413/2010تصمیم شماره 
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هاي منطبق با این برجام خواهد  پیوست شماره دو تصریح شده است را در رابطه با فعالیت
 .کرد

پیوست شماره دو این برجام را  1هاي مشخص شده در الحاقیه شماره  نام افراد و موجودیت - 15- 3
اتحادیه اروپایی خارج  2012/267آیین نامه اجرایی شماره  9و  8ه از ضمیمه هاي شمار

شوراي اتحادیه اروپایی، به  413/2010اقدام به تعلیق مفاد تصمیم شماره . خواهد کرد
پیوست شماره دو در ارتباط با افراد و موجودیت هاي مندرج  1- 9- 1شرح مصرح در بخش 

 .مودپیوست شماره دو خواهد ن 1در الحاقیه شماره 

به منظور اجرایی کردن مفاد ذیربط قطعنامه شوراي امنیت که در باال بدان اشاره شد، اقدام  - 15- 4
اتحادیه اروپایی و تصمیم شماره  2012/267به اصالح مفاد آیین نامه اجرایی شماره 

 1- 5- 2و  1- 5-1شوراي اتحادیه اروپایی، به شرح مصرح در بخش هاي  413/2010
 .مودپیوست شماره دو خواهد ن

 
 24:ایاالت متحده آمریکا -16 

  4- 7و  4- 5تا  4- 1اقدام به متوقف نمودن اعمال تحریم هاي اشاره شده در بخش هاي  - 16- 1
قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه  211)الف(پیوست شماره دو، به استثناي بخش 

)TRA (2012خواهد کرد؛ ، 

پیوست شماره دو، در  4- 6هاي اشاره شده در بخش  اقدام به متوقف کردن اعمال تحریم  - 16- 2
 3رابطه با فعالیت هاي منطبق با این برجام شامل معامله با افراد و موجودیت هاي مندرج در الحاقیه شماره 

 این برجام خواهد نمود؛

پیوست شماره دو را از فهرست  3نام افراد و موجودیت هاي مشخص شده در الحاقیه شماره  - 16- 3
، لیست )SDN list(تعیین شده و لیست اشخاصی که دارایی آنها مشمول انسداد است اتباع

، به "قانون تحریم هاي ایران"مربوط به  SDNیا از لیست غیر /و) FSE List(دورزنندگان تحریم 
 پیوست شماره دو خارج خواهد کرد؛  4.8.1شرح مندرج در بخش 

 15و  5- 7و بخش هاي  13645، 13622، 13590، 13574فرمان هاي اجرایی شماره    - 16- 4
 پیوست شماره دو لغو خواهد کرد؛ و 4را به شرح مندرج در بخش  13628فرمان اجرایی شماره 

 .پیوست شماره دو خواهد نمود 5اقدام به صدور مجوز فعالیت هاي مندرج در بخش  - 16- 5
  

 :شوراي امنیت سازمان ملل متحد -17 

                                                        
متوقف می کند، تحریم هایی هستند که هدف آنها اشخاص غیر آمریکایی، به  تحریم هایی که ایاالت متحده اعمال آنها را. 24

  .پیوست شماره دو، بوده اند 4نحو مندرج در بخش 
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ت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید خواهد کرد، بر اساس قطعنامه شوراي امنی - 17- 1
) 2007(، 1737) 2006(، 1696) 2006(موارد تحمیل شده وفق قطعنامه هاي شماره 

، مشروط به 224) 2015(و  1929) 2010(، 1835) 2008(، 1803) 2008(، 1747
غو خواهد تحمیل مجدد آنها در صورت عدم اجراي عمده تعهدات برجام از سوي ایران، ل

شد و برخی محدودیت ها شامل محدودیت ها در زمینه انتقال کاالهاي حساس اشاعه اي 
 25.اعمال خواهد گردید

تدابیر مقتضی جهت اجراي قطعنامه جدید شوراي امنیت سازمان ملل  5+1گروه  - 17- 2
 .متحد اتخاذ خواهد کرد

 :روز انتقالی  - د

خواهد بود و یا متعاقب گزارش مدیرکل » توافقروز قبول «سال از تاریخ  8، یا »روز انتقالی«:  - 18
آژانس انرژي بین المللی انرژي اتمی به شوراي حکام آژانس و همزمان به شوراي امنیت سازمان ملل 

رسیده است که کلیه مواد هسته اي در ایران » نتیجه گیري گسترده تر«متحدمبنی بر اینکه آژانس به 
 .  هرکدام زودتر اتفاق بیفتددر فعالیت هاي صلح آمیز قرار دارند، 

 :اتحادیه اروپایی -19  

شوراي اتحادیه اروپایی و تعلیق  2012/267اقدام به لغو مفاد آیین نامه اجرایی شماره  - 19- 1
شوراي اتحادیه اروپایی خواهد کرد، به شرح  413/2010مفاد متناظر در تصمیم شماره 

تصمیم شورا و  18و 15مواد که به  تا جایی( 1- 3- 2،   1- 1- 4مصرح در در بخش هاي 
  1- 5- 2و   1- 5- 1، و بخش هاي)نامه اجرایی شورا مربوط می شود آیین 37و  36مواد 

، و بخش )که به محدودیت هاي ناظر بر موشک هاي بالیستیک مربوط می شود تا جایی(
 .پیوست شماره دو 1-9- 1تا   1- 6- 1هاي 

پیوست شماره دو را از  2اره نام افراد و موجودیت هاي مشخص شده در الحاقیه شم - 19- 2
شوراي اتحادیه اروپایی خارج  2012/267آیین نامه اجرایی شماره  9و  8ضمایم شماره 

 .خواهد نمود
از  پیوست شماره دو را 1نام افراد و موجودیت هاي مشخص شده در الحاقیه شماره  - 19- 4

واهد شوراي اتحادیه اروپایی خارج خ 413/2010تصمیم شماره  2و  1ضمایم شماره 
 .   کرد

روز «شوراي اتحادیه اروپایی که در  413/2010کلیه مفاد مندرج در تصمیم شماره  - 19- 5
 .تعلیق شده بود را لغو خواهد کرد» اجرا

                                                        
  .مفاد این قطعنامه به عنوان مفاد این برجام محسوب نمی شود. 25
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 :ایاالت متحده آمریکا -20  

جهت اتخاذ اقدام قانونی مقتضی براي لغو، یا اصالح قوانین به منظور حصول لغو،  - 20- 1
  4- 7، و  4- 5تا  4- 1هاي  ه به نحو مندرج در بخشهاي مبتنی بر قوانین موضوع تحریم

 پیوست شماره دو عمل خواهد کرد؛  4- 9و 

قوانین به منظور حصول لغو، جهت اتخاذ اقدام قانونی مقتضی براي لغو، یا اصالح  - 20- 2
پیوست شماره  4-6هاي مبتنی بر قوانین موضوعه به نحو تشریح شده در بخش  تحریم

ي منطبق با این برجام شامل معامله با افراد و موجودیت هاي دو، در ارتباط با فعالیت ها
 پیوست شماره دو عمل خواهد کرد؛ و 4و  3مندرج در الحاقیه هاي شماره 

پیوست شماره دو را از لیست  4نام افراد و موجودیت هاي مندرج در الحاقیه شماره  - 20- 3
SDN یا لیست دور زنندگان تحریم /و)FSE ( پیوست  4- 8-1به شرح مذکور در بخش

 .شماره دو خارج خواهد نمود

 :ایران -21
 .خواهد کرد الحاقی اقدام هاي رئیس جمهور و پارلمان، جهت تصویب پروتکل جایگاه منطبق با - 21- 1

  
  روز لغو قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل متحد -هـ

قطعنامه شوراي قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن » روز لغو«  - 22
خواهد بود، مشروط به » روز قبول توافق«سال پس از  10امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 

 .اینکه مفاد قطعنامه هاي قبلی مجددا اعمال نشده باشند

قطعنامه شوراي امنیت، مفاد و تدابیر تحمیل شده وفق آن قطعنامه لغو خواهد شد و » روز لغو«در   - 23
 .گر به موضوع هسته اي ایران نخواهد پرداختشوراي امنیت دی

 
 :اتحادیه اروپایی -24

و تصمیم شماره  2012/267اتحادیه اروپایی همه مفاد باقیمانده آیین نامه اجرایی شماره  - 24- 1
   .شوراي اتحادیه اروپایی را لغو خواهد کرد 413/2010

  سایر موارد  -و
یح شده است، فارغ از سایر تعهدات برجام است که لغوهایی که در این پیوست شماره پنج تشر - 25

 .وراي چنین تاریخ هاي لغوي ادامه خواهند یافت
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  اعالمیه: پیوست ب
 اعالمیه

حل جامع،  راهیی براي نیل به یک ، آمریکا و اتحادیه اروپاتانچین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلس
منعقد با ایران ) برجام(برنامه جامع اقدام مشترك یک ن اي ایرا له هستهامس جهت حلمناسب بلندمدت و 

، به منظور افزایش یی، آمریکا و اتحادیه اروپاتانچین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلس. کردند
مشارکت آنها . اند در نظر گرفتهمواردي به شرح زیر اجراي کامل برجام، مساعد براي شفافیت و ایجاد فضایی 

ماده اقدام ذیل  درکه،  شوراي امنیت سازمان ملل است اي جدید توسط وط به تصویب قطعنامهدر برجام من
، 1803) 2008(، )2007( 1747، )2006( 1737، )2006( 1969قطعنامه هاي : متحد منشور ملل 41

مفاد مندرج در ملزم به رعایت  ها را را لغو کرده؛ دولت 2224) 2015(و  1929) 2010(، 1835) 2008(
وفق  تاسیس شده» کمیسیون مشترك«همکاري با ؛ و به هرکدام نموده مربوطهاي این بیانیه براي دوره 

 .کند آمده، تسهیل ذیر) الف(6و  2هاي  برجام، اجراي برجام را همانطور که در بند 

ریخی که در تا رذی واردمیکه چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد نمود ذکر خواهد شد،  ا قطعنامهدر که طور همان
 15- 1 هاياقدامات مشخص شده در بند دال بر تایید اجرايالمللی انرژي اتمی گزارشی  مدیرکل آژانس بین

 :از سوي ایران ارائه نماید، اعمال خواهد گردیدبرجام  5شماره  پیوست 15- 11 تا

به ، قطعنامه هم درج گردیده استو در  استفاده شده،که در این سند » ها دولت کلیه«اصطالح  - 1
 .است» ها بدون استثناء دولتهمه «معنی 

اینکه  همشروط ببدهند را  هاو اجازه آن کردهمشارکت  زیر هاي در فعالیتمی توانند  ها دولتکلیه  - 2
 :آنها را تایید کرده باشد مورد به مورد قبال به صورتشوراي امنیت، 

هاي  اد، تجهیزات، کاالها و فناوريتمامی اقالم، مو انتقال مستقیم یا غیرمستقیم یا، فروش عرضه) الف(
بخشنامه و  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 بخشنامه در  مذکور
 از این اسنادهاي بروز شده یا جدیدترین نسخه (  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2شماره

ذیربط بتواند به  دولتدیگرکه بنا به تشخیص همچنین هرگونه اقالم و ، )وسط شوراي امنیتت
کمک کند، آب سنگین مغایر با برجام  یا مرتبط با غنی سازي یا مرتبط باازفرآوري بفعالیت هاي 

شان به  از قلمرو خود، یا بوسیله اتباع خود یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهاي تحت پرچم
مبدا ایران، یا براي استفاده در ایران یا براي بهره مندي ایران، خواه از قلمرو آنان نشات گرفته 

 ؛باشد یا خیر
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گري یا  گذاري، خدمات واسطه مالی، سرمایهمساعدت ، یا آموزش فنی مساعدتهرگونه ارائه ) ب(
، فروش، انتقال، تولید یا عرضهبا  ارتباطدر به ایران  الیمخدمات منابع یا خدمات، و انتقال  سایر

  ؛ وباال) الف( ر بند فرعیهاي شرح داده شده د استفاده از اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري

یا تولید یا  مرتبط با استخراج اورانیوم تجاريفعالیت یک در توسط ایران منفعتی تحصیل ) ج(
شده در بخشنامه شماره  اي فهرست هسته مواد و فناوري هاياستفاده از 

 INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 در   هایی گذاري ن سرمایهاچن و، کشوري دیگر
ثبت شده در ایران یا تحت شرکت هاي و  ایرانی،، اتباع آنها توسط ایران اکمیتحهاي تحت قلمرو

عمل می  به نمایندگی از آنها و یا به دستور آنها ی کهحاکمیت ایران، یا توسط افراد و نهادهای
  یا تحت کنترل آنها،تحت مالکیت ، یا توسط نهادهاي کنند

، فروش، یا انتقال تجهیزات اشاره شده در عرضهي امنیت براي شوراقبلی  نیازي به تاییدیه، که با این استثنا
که چنین تجهیزاتی  زمانی به ایران INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 بخشنامه شماره 1.ب بخش

بخشنامه شماره  2- 1-تحت پوشش بخش الفاورانیوم پایین سازي  براي رآکتورهاي آب سبک، غنی
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 اجزاء مونتاژشده جزئی از که این تجهیزات  وقتیود، ش استفاده می

هاي  ، همچنین اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوريباشنداي براي چنین رآکتورهایی  سوخت هسته
براي مشروط بر اینکه منحصرا ،  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 بخشنامه شماره در شده برشمرده 

 .نخواهد بود باشند،استفاده در رآکتورهاي آب سبک 

شوراي  باال مورد تایید) الف(بند فرعی  ی که وفقهای براي هرگونه اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري
، استیا منتقل شده فروخته  طبق استثنائات مذکور در باال عرضه یاو یا قرار گرفته، امنیت سازمان ملل 

هاي ارجاع در بخشنامه  مندرج ي ها زامات دستورالعملال): الف( کهاطمینان حاصل نمایند بایست  ها می دولت
راستی آزمایی استفاده کننده نهایی از اقالم از حق ) ب(رعایت شده است؛ آژانس، به نحو مقتضی داده شده 

این حق را  به طور موثرتامین شده و مکان استفاده از آنها برخوردار شده و در وضعیتی باشند که بتوانند 
مطلع عرضه، فروش و یا انتقال این اقالم، شوراي امنیت را تاریخ ز اظرف مدت ده روز ) ج( ؛اعمال کنند

ذیربط هاي  شده در بخشنامه هاي فهرست در خصوص اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري) د( ؛ ونمایند
 .ندع سازمطل، فروش و یا انتقال این اقالم، آژانس را نیز از تاریخ عرضهآژانس، ظرف مدت ده روز 

شوراي امنیت سازمان ملل براي تأمین، فروش و یا  که نیازي به تاییدیه قبلی با این استثناءهمچنین و 
هاي مالی،  فنی، آموزش، کمک مساعدتها و ارائه هرگونه  انتقال اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري

یم مربوط به تغییرات الزم در دو آبشار که به طور مستق سایر خدماتي و گر گذاري، خدمات واسطه سرمایه
کیلوگرم ایران در  300مازاد بر  ي شده هاي پایدار، صادرات اورانیوم غنی تأسیسات فردو براي تولید ایزوتوپ
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، متعاقبامورد توافق و،  ي اولیهسازي رآکتور اراك بر اساس طراحی  ازاي دریافت اورانیوم طبیعی، و مدرن
اطمینان حاصل هاي عضو  مشروط به اینکه دولت ، نخواهد بود،ین رآکتوربراي ا مورد توافقطراحی نهایی 

هایی،  از چنین فعالیت قبلده روز  )ب( ؛هستندها کامال مطابق با برجام  ین فعالیتا یتمام) الف: (نمایند که
هاي امه بخشنهاي مندرج در الزامات دستورالعمل ) ج( ؛نمایندرا مطلع  کمیسیون مشترك وشوراي امنیت 

راستی آزمایی استفاده کننده نهایی از از حق  )د( ؛رعایت شده است به نحو مقتضی ،آژانسارجاع داده شده 
این حق  به طور موثراقالم تامین شده و مکان استفاده از آنها برخوردار شده و در وضعیتی باشند که بتوانند 

ارجاع هاي  شده در بخشنامه هاي فهرست االها و فناوريدر مورد اقالم، مواد، تجهیزات، ک) ه( ؛ ورا اعمال کنند
 .مطلع نمایند، فروش و یا انتقال این اقالم، آژانس را نیز تاریخ عرضهآژانس، ظرف مدت ده روز از داده شده 

، خواهد شد عمالا، به نحو تعریف شده در برجام، »برجام قبول توافقروز «ده سال پس از تاریخ این بند تا 
که در این را پیش از آن تاریخ تأیید کند، » تر گستردهي گیر نتیجه«آژانس گزارشی ارائه دهد که  مگر اینکه

این تعلیق، اعمال بالفاصله تعلیق خواهد شد و از زمان شوراي امنیت صورت، الزام به کسب تاییدیه قبلی 
هاي اعالم شده در این بند  تدر فعالی می توانندها  دولتکلیه این بند ادامه یافته و مقرر در استثنائات 

شوراي امنیت و کمیسیون مشترك را  مشروط بر اینکهمشارکت داشته و اجازه انجام آنها را صادر کنند، 
 .مطلع نمایندبه صورت مورد به مورد  یفعالیتچنین آغاز قبل از ده روز کاري حداقل 

مبنی بر تا زمانی که آژانس گزارشی یا » قبول توافقروز «تا هشت سال پس از از ایران خواسته می شود  - 3
هاي  موشکمرتبط با هیچ فعالیتی حادث شود، کدام زودتر هرکند، ارائه » تر گستردهي گیر نتیجه« تایید

چنین با استفاده از  شامل پرتاباي،  هستهسالح هاي قابلیت حمل  برايی طراحی شده بالستیک
  .صورت ندهد هاي بالستیک، هاي موشک فناوري

را صادر  ها مشارکت کرده و اجازه انجام آن لذی ي مشروحههاي  در فعالیتمی توانند ها  ولتد کلیه - 4
 تصمیم به صدور اجازه انجام ،مورد به مورد از قبل به صورتاینکه شوراي امنیت  هکنند، مشروط ب

 :بگیردهایی  چنین فعالیت

هاي  مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري تمامی اقالم، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم یا ،، فروشعرضه) الف(
ذیربط بتواند به  دولتدیگرکه بنا به تشخیص همچنین هرگونه اقالم و   S/2015/546ر سند  د مذکور

توسعه سیستم هاي حمل تسلیحات هسته اي کمک کند، از قلمرو خود، یا بوسیله اتباع خود یا با استفاده از 
به مبدا ایران، یا براي استفاده در ایران یا براي بهره مندي ایران، شان  کشتی ها یا هواپیماهاي تحت پرچم

 و ؛خواه از قلمرو آنان نشات گرفته باشد یا خیر
 گري گذاري، خدمات واسطه مالی، سرمایهمساعدت آموزش، مساعدت فنی یا هرگونه فناوري یا ارائه ) ب(

در هریک از توسط ایران منفعتی تحصیل ، یا مالی به ایران یا خدمات ، و نیز انتقال منابعسایر خدماتو 
، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقالم، مواد، عرضهط با ارتبدر ادر کشور دیگر،  تجاريهاي  فعالیت
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هاي شرح داده شده  و یا مرتبط با فعالیت) الف( هاي شرح داده شده در بند فرعی تجهیزات، کاالها و فناوري
 .3در بند 
یا  اقالممربوط به تحویل چنین قرارداد ) الف: (صدور تاییدیه توسط شوراي امنیت ینکه درصورتابه مشروط

) ب( ؛ وباشدنهایی آنها استفاده کننده در خصوص مناسب هاي  تضمینانجام چنین همکاري هایی متضمن 
 .نکند اي استفاده هستهتسلیحات  حملهاي  توسعه سیستمشود از چنین اقالمی براي  ایران متعهد 

ي گیر نتیجه« در تاییدیا تا زمانی که آژانس گزارشی » توافق قبول روز«سال پس از  8تاریخ این بند تا 
 .حادث شود، اعمال خواهد گردیدزودتر که کدام هر ارائه دهد،» تر گسترده

به ، مشروط مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند ي ذیلمی توانند در فعالیت ها ها دولتکلیه  - 5
، فروش و یا عرضه :تصمیم به تایید آنها گرفته باشد مورد به مورد شوراي امنیت از قبل به صورتاینکه 

اي  هاي توپخانه انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهاي رزمی زرهی، سامانه
هاي موشکی،  نهها و یا ساما سنگین، هواپیماهاي رزمی، بالگردهاي تهاجمی، ناوهاي جنگی، موشک

، شامل تبطمرتجهیزات ، یا متحد تعریف شده است متعارف ملل آنگونه که درنظام ثبت سالح هاي
از داخل و یا از طریق  ،به ایران، یا براي استفاده در داخل ایران و یا در جهت منافع ایران قطعات یدکی،

حاکمیت آنها، یا با استفاده از  شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت قلمروهاي تحت حاکمیت
هاي آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، و ارائه  هاي حامل پرچم هواپیماها و یا کشتی

هاي مرتبط با تأمین، فروش، انتقال،  کمک یا، دیگر خدمات مشاورهآموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، 
در این بند فرعی، به ایران توسط  مشروح مرتبط تجهیزاتو  اسالح هتولید، نگهداري و یا استفاده از 

 .شان ها و یا از داخل یا از طریق قلمروهاي تحت حاکمیت اتباع این دولت

تأیید  ی دره آژانس گزارشتاریخی کیا تا برجام » قبول توافقروز «سال پس از  5 تاریخ این بند تا
 .حادث شود، اعمال خواهد شد ترکدام زودهرارائه دهد، » تر گیري گسترده نتیجه«

 : ها دولتکلیه  - 6

روز «تا مدت ده سال پس از الزم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل نمایند که  تدابیر) الف(
، ارائه دهد» تر گیري گسترده نتیجه«تأیید ی در یا تا زمانی که آژانس گزارشبرجام » قبول توافق

در قلمروهاي که  5، و 4، 2 هايدر بند مشروحهاي  الیتفع حادث شود، هر یک ازر هرکدام زودت
، یا با در آن ذیمدخل هستندتباع یا افراد تحت حاکمیت آنها اافتد، یا  تحت حاکمیتشان اتفاق می

ذیربط  ضوابطگیرد، تنها مطابق با  آنها صورت می  پرچم تحتهاي  استفاده از هواپیماها یا کشتی
نین از فعالیت هاي مغایر با این مقررات جلوگیري نموده و آنها همچ، و باشد آن بندهامندرج در 

  را منع نمایند؛
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برجام یا تا تاریخ ارائه » قبول توافقروز «تا پنج سال بعد از تدابیر الزم را اتخاذ خواهند کرد که ) ب(
ي باشد، به استثناهر کدام که زودتر  ،توسط آژانس» تر گیري گسترده نتیجه«گزارشی در تأیید 

، مانع تصمیم دیگري اتخاذ کرده باشد به مورد مورده صورت بو شوراي امنیت از قبل  مواردي که
ها و  توسط اتباع یا کشتی ،ایران مبدامرتبط از  تجهیزات، فروش یا انتقال تسلیحات یا از عرضه

  ؛ایران باشد یا خیر آنها قلمرومبدأ شوند، فارغ از اینکه هواپیماهاي تحت پرچم خود 

ی در برجام یا تا تاریخ ارائه گزارش» قبول توافقروز «هشت سال بعد از  به مدت) ج(
 ،به مسدودکردن وجوه ،هر کدام که زودتر باشد ،توسط آژانس» تر گیري گسترده نتیجه«یدتأی

و  بودهآنها  قلمروبرجام در  قبول توافقدر روز که هاي مالی و منابع اقتصادي  سایر دارایی
آنها از آن به قلمرو هاي مالی و منابع اقتصادي که در هر زمان بعد  و سایر داراییهمچنین وجوه 

زمان باشد که نامشان تا  جودیت هاییو مالکیت یا کنترل آنها از آنِ افراد و مو ،شود میوارد 
) 2006( 1737قطعنامه شماره  »کمیته«ه توسط شدتصویب قطعنامه جدید در فهرست تهیه 

این بیانیه  1 الحاقیهکه در  جودیت هاییبه استثناي افراد و مو، ادامه دهند، باشدداشته قرار 
خواهند شوراي امنیت از فهرست مذکور خارج آنهایی که در آینده توسط یا  ،اند مشخص شده

بنا به دالیل زیر ه ممکن است شوراي امنیت کدیگري  جودیت هايهاي افراد و مو و دارایی شد؛
آنهایی که در فعالیت هاي حساس اشاعه اي  :مسدود کنند ریمی قرار دهد،در فهرست تحآنها را 

هسته اي مغایر با تعهدات ایران وفق برجام یا در توسعه سیستم هاي حمل تسلیحات هسته اي 
از جمله از طریق مشارکت در خرید اقالم، کاالها، تجهیزات، مواد و فناوري هاي ممنوعه مصرحه 

یا مستقیما ارتباط داشته یا به آنها کمک کرده اند؛ آنهایی که به افراد یا  در این بیانیه دخیل بوده
موجودیت هاي تحریمی کمک کرده اند تا برجام یا قطعنامه جدید را دور بزنند یا مغایر با آنها 
عمل کنند؛ آنهایی که از جمله از طریق روش هاي غیرقانونی در مالکیت یا تحت کنترل افراد یا 

 .  تحریمی قرار داشته باشند موجودیت هاي

تأیید    برجام یا تا تاریخ ارائه گزارشی توسط آژانس در »قبول توافقروز «هشت سال از به مدت ) د(
، هرکدام زودتر باشد، اطمینان حاصل نمایند که از قرارگرفتن وجوه، »تر گیري گسترده نتیجه«

در  ،آنها قلمروفعال در موجودیت هر فرد و یا آنها قتصادي توسط اتباع هاي مالی یا منابع ا دارایی
. مانعت می گرددآنها میا استفاده از این منابع به نفع تحت تحریم  جودیت هاياختیار افراد یا مو

آنها را  مربوطههاي  هاي مالی یا منابع اقتصادي که دولت براي وجوه، سایر داراییالزامات این 
 :دشنخواهد اعمال بدانند،  رواجد شرایط ذی
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مواد غذایی، اجاره یا رهن، دارو و درمان  هزینهبراي مخارج پایه، از جمله پرداخت چنانچه  )1(
اي ه هزینهبراي پرداخت  ایا صرف خدمات عمومیهاي  پزشکی، مالیات، هزینه بیمه و هزینه

 مربوط بههاي خدمات  خدمات حقوقی یا هزینه اجرتاي و بازپرداخت  معقول حرفه
وفق  مسدود شده هاي مالی و منابع اقتصادي داراییوه یا سایر از وجنگهداري معمول 

ي ذیربط به شوراي امنیت مبنی بر قصد ها دولت، پس از اطالع ضروري باشدقوانین ملی 
هاي  براي دسترسی به این وجوه، سایر داراییجهت صدور اجازه، در موارد مقتضی، خود 

ظرف پنج روز کاري  ي امنیتشورافی و در صورت عدم تصمیم منمالی یا منابع اقتصادي، 
 ؛اي اطالعیهچنین از دریافت 

توسط چنین تشخیصی  آنکهه العاده ضروي باشند، مشروط ب براي مخارج فوقچنانچه  )2(
 به اطالع شوراي امنیت رسیده باشد و شورا آن را تأیید کرده باشد؛ ربوطههاي م دولت

 3 شرح داده شده در پیوست اي آمیز هسته همکاري صلحانجام طرح هاي براي چنانچه  )3(
این تصمیم را به اطالع  ربوطههاي م دولت ه اینکه، مشروط ببرجام ضرورت داشته باشد

 شوراي امنیت رسانده باشند و شورا آن را تأیید کرده باشد؛

وجوه مورد صورت، باشد که در آن داوري قضایی، اجرایی یا راي یا قرار موضوع یک چنانچه  )4(
استفاده  راي یا قراراین تامین  برايمی تواند هاي مالی و منابع اقتصادي  نظر، سایر دارایی

سال ( 1737مربوط به قبل از تاریخ قطعنامه شماره  قرار یا راي مزبورشود، منوط به آنکه 
 ،این بند نباشد جودیت هاي موضوع تدابیر ندرج دریا مو افراد در جهت منافع، ودهب) 2006

 شوراي امنیت رسیده باشد؛ یا العبه اط ربوطههاي م و توسط دولت

یا هر مرتبط باشد  2بند ی که مستقیما به موارد مشخص شده درهای براي فعالیتچنانچه  )5(
ضروري باشد، منوط به آنکه این تصمیم توسط  دیگر براي اجراي برجامنیاز فعالیت مورد 

 .تأیید کرده باشد به اطالع شوراي امنیت رسیده و شوراي امنیت آن را مربوطههاي  دولت

 موجودیت تحت تحریم، بدهی هايکه یک فرد یا مانع از این نخواهد شد  مقررهعالوه، این ب
 قرار گرفتن در فهرست بوده است رااز  دوره قبل منعقده شده در خود که مربوط به قرارداد

، اقالمه زبور بکه قرارداد ماحراز کرده باشند هاي مربوطه  دولت ه اینکهبپردازد، مشروط ب
گذاري،  مالی، سرمایهکمک ، آموزش،  مساعدت،  ها ي، فناورکاالهامواد، تجهیزات، 

مزبور ؛ پرداخت یستذکر شده در این بیانیه ن ي گري یا دیگر خدمات ممنوعه واسطه
این بند دریافت  قرراتمموجودیت موضوع یا یک فرد مستقیم یا غیر مستقیم توسط 

انی از سوي دولت ذیربط به شوراي امنیت مبنی قصد آن دولت بعد از اطالع رس و شود؛ نمی
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براي انجام یا وصول چنین پرداختی یا در صورت اقتضاء صدور اجازه رفع انسداد از وجوه یا 
پیش از صدور  کاري روز 10سایر دارایی هاي مالی یا منابع اقتصادي براي این هدف، 

 .چنین مجوزي

هاي  به حساب متعلقه بهره یا دیگر درآمدهايافزوده شدن  اجازهتوانند  ها می عالوه، دولتب
ها یا تعهداتی که  هاي مربوط به قراردادها، موافقتنامه یا پرداخت، این بند وفقشده  مسدود

اینکه این بهره،  ه، مشروط برا صادر کننداند،  ها مسدود شده حساب  پیش از تاریخی که آن
  مانند؛و مسدود ب مول این تدابیر بودهمشها، همچنان  دیگر درآمدها یا هزینه

گیري  نتیجه«برجام یا تا تاریخی که آژانس گزارشی موید  قبول توافقسال از روز  5به مدت ) هـ
افراد  عبوراز ورود یا جلوگیري الزم براي  هرکدام زودتر باشد، تدابیر، ارائه نماید را »تر گسترده

چیز در  تاکید که هیچبا این ، تخاذ نمایندرا امین شان باال به یا ازسرز) الف(6شده در بند  اعالم
 تدابیر. سرزمینش نخواهد کردع خود به ااز ورود اتبممانعت به ملزم این بند یک دولت را 

که چنین سفرهایی ي تشخیص دهد شوراي امنیت به صورت مورد هرگاهشده در این بند،  اعمال
شوراي امنیت  ئض دینی، موجه است، و یا هرگاهدوستانه، از جمله فراانسانضرورت هاي ه نا بب

کند، از جمله  کمک میجدید اهداف قطعنامه  به پیشبرد ی بهترمعافیتچنین که تشخیص دهد 
 ؛ربوط می شود، اعمال نخواهد گردیدم آژانس اساسنامه 15بند در مواردي که به 

در ارتباط با شوراي امنیت ط توسشده  با قطعنامه و دستورالعمل ارائه منطبقاقدامات الزم را ) و
برجام یا این بیانیه  بر خالف مفاد مندرج درها  ، فروش، انتقال یا صادرات آناقالمی که عرضه

 .دنهمکاري کنچنین تالش هایی صورت گرفته، انجام داده و در 

ود در صورتی که اطالعاتی دارند که دالیل معقولی مبنی بر وجخواسته می شود ها  دولتاز کلیه  - 7
اقالمی که عرضه یا فروش یا انتقال یا صادرات آنها بر خالف مفاد برجام یا این بیانیه در محموله اي به 

قلمرو ، در این محموله هابازرسی همه  از طریقاجراي این برجام را مقصد یا از مبدا ایران وجود دارد، 
المللی به  خود و منطبق با قوانین بینملی و قوانین اختیارات طبق ها،  بنادر و فرودگاهدر از جمله خود 

؛ تسهیل نمایندموافقتنامه هاي بین المللی ذیربط راجع به هوانوردي کشوري، و  هادریاحقوق خصوص 
چنانچه اطالعاتی وجود داشته باشد که دالیل معقولی به دست همچنین از دولت ها خواسته می شود 

 فادها بر خالف م ، فروش، انتقال یا صادرات آنرضهعکه  دهد که کشتی مورد نظر حامل اقالمی است که
ت صاحب پرچم کشتی در انجام بازرسی ها در دریاي آزاد با رضایت دولاست، این بیانیه  ابرجام ی

 .همکاري نمایند
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یی، خاطرنشان می کنند که ، ایاالت متحده و اتحادیه اروپاانگلستانچین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، 
عملی رتیبات کند، شوراي امنیت تمی اي که برجام را تائید  تصویب قطعنامه دارند که متعاقب چنین درکی

حمایت از اقدام براي  نظارت و در مورد وظایف مقرر در این بیانیه، از جملهبرعهده گرفتن مستقیم براي 
به  ، پاسخاین بیانیه 2 در بند ، بررسی طرح هاي مشروحههاي عضو توسط دولت مقرراتاجراي این 

با قطعنامه  مغایراطالعات مربوط به اقدامات ادعایی بررسی و  ، دستورالعملارائه هاي عضو،  استعالمات دولت
 6کنند که شوراي امنیت از دبیر کل بخواهد هر  ها پیشنهاد می ، این دولتعالوه بر این. اتخاذ خواهد نمودرا 

 .گزارش دهد مقرراتماه، در مورد اجراي این 

به درخواست هریک از  تواند توسط کمیسیون مشترك این بیانیه می پیش بینی شده در مفادزمانی  دوره
در سطح وزرا مورد بازنگري قرار گیرد که طی آن کمیسیون می تواند با اجماع، در نشست دو ساالنه  اعضاء

 . .توصیه هایی را به شوراي امنیت بدهد

  الحاقیه 

 اوود آقاجانید .1

 یامیر موید عالی .2

 بهنام عسگرپور .3

 محمد فدایی آشیانی .4

 عباس رضایی آشتیانی .5

 سازمان انرژي اتمی ایران .6

 هاله بختیار .7

 مرتضی بهزاد .8

اي  مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته .9
 اي اصفهان اصفهان و مرکز فناوري هسته

 بانک فرست ایست اکسپورت .10

 سید حسین حسینی .11

 ایرانو هندکشتیرانی شرکت  .12

 –سالمیشرکت کشتیرانی جمهوري ا .13
 بنلوکس

 جابر ابن حیان .14

 اي کرج مرکز تحقیقات هسته .15

 یار شرکت کاوش .16

 نیا لیالبادي علی حاجی .17

 انرژي شرکت مصباح .18

 صنایع نوین تکنیک شرکت .19

 میدرضا مهاجرانیح .20

 جعفر محمدي .21

 احسان منجمی .22

 هوشنگ نوبري .23

 شرکت نوین انرژي .24
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 اي کشاورزي و ت هستهمرکز تحقیقا .25
 دارویی

 شرکت پارس تراش .26

 انرژي یشگامصنایع پ .27

 محمد قنادي .28

 امیر رحیمی .29

 جواد رحیقی .30

 عباس رشیدي .31

 جواد کریمی ثابت .32

 سید جابر صفدري .33

 قاسم سلیمانی .34

 کشتیرانی جنوب ایرانخطوط  .35

 شرکت تماس .36
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