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 تعهذات هرتبط با تحرین ها- 2پیوست 

 .روش ضذُ است (تشجام) تشًاهِ جاهغ الذام هطتشن 5تَالی اجشای تؼْذات ضشح دادُ ضذُ دس ایي پیَست، دس پیَست 

 

 اتحادیه اروپایی- الف 

، ولیِ هفاد (تشًاهِ اجشا) 5اتحادیِ اسٍپایی ٍ دٍلت ّای ػضَ اتحادیِ اسٍپایی هتؼْذ هی ضًَذ ٍفك پیَست ضواسُ  

 ضَسای اتحادیِ اسٍپایی سا، تا اغالحات تؼذی، وِ ولیِ تحشین ّا یا 267/2012آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ  

 صیش سا  اجشایی هی وٌٌذ، ٍ ولیِ هفاد تػوین 1.10 تا 1.1الذاهات هحذٍدوٌٌذُ هزوَس دس  تخص ّای 

2010/413/CFSP ضَسای اتحادیِ اسٍپایی سا، تا اغالحات تؼذی لغَ ًوایٌذ ٍ لَاًیي اجشایی هلی سا ًیض لغَ یا 

 . حسة ًیاص اغالح ًوایٌذ

 

 تذابیر هربوط به اهور هالی، بانکی و بیوه 

 CFSP/2010/413 تػوین 10هادُ )ًظام هوٌَػیت ٍ اخز هجَص حاون تش ًمل ٍ اًتمال هالی تِ یا اص ایشاى  .1.1.1

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ 30a,30b, 31 ,30ضَسا؛ هَاد 

 

 آئیي ًاهِ اجشایی 33؛ هادُ CFSP/2010/413 تػوین 11هادُ )تحشین ّای هشتَط تِ فؼالیت ّای تاًىی  .1.1.2

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012ضواسُ 

 

 آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ 35؛ هادُ CFSP/2010/413 تػوین 12هادُ )تحشین ّای هشتَط تِ تیوِ  .1.1.3

 ؛(ضَسای اتحادیِ اسٍپایی 267/2012

 (4)23؛ هادُ CFSP/2010/413 تػوین (12)20هادُ )تحشین ّای هشتَط تِ خذهات پیام سساًی هالی  .1.1.4

 ؛(ضَسای اتحادیِ اسٍپایی 267/2012آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ 

 

ضَسای اتحادیِ  CFSP/2010/413 تػوین 8هادُ )تحشین ّای هشتَط تِ حوایت هالی تشای تجاست تا ایشاى  .1.1.5

 ؛(اسٍپایی

 

 تػوین 9هادُ )تحشین ّای هشتَط تِ ووه ّای تالػَؼ، ووه ّای هالی ٍ ٍام ّای تشجیحی  .1.1.6

2010/413/CFSP ؛(ضَسای اتحادیِ اسٍپایی 

 

؛ CFSP/2010/413 تػوین 13هادُ )تحشین ّا هشتَط تِ اًتطاس اٍساق لشضِ تضویي ضذُ تَسظ دٍلت ایشاى  .1.1.7
                                                           

 : بذیي هؼٌاست"ضخع حمیمی، حمَلی یا ًْاد ایشاًی"دس هَسد لَاًیي اتحادیِ اسٍپایی، -  

 دٍلت ایشاى یا ّش ًْاد ػوَهی هشبَط بِ آى؛- الف

 ّش ضخع حمیمی ساکي یا همین ایشاى؛- ب

 ّش ضخع حمیمی، حمَلی یا ًْادی کِ الاهتگاُ لاًًَی آى دس ایشاى است؛- ج

ّش ضخع حمیمی، حمَلی یا ًْاد ٍالغ دس داخل یا خاسج ایشاى، کِ بِ عَس هستمین یا غیشهستمین تحت هالکیت یا کٌتشل یک یا چٌذ ضخع یا ًْاد - د

 .  فَق الزکش باضذ

 .ػٌاٍیي ٍ ػٌاٍیي فشػی دس ایي پیَست غشفا با ّذف تَغیف هی باضٌذ-  
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 ؛(ضَسای اتحادیِ اسٍپایی 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ 34هادُ 

 

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ وٌیذ) تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق تحشین ّای هشتثظ تا خذهات تثؼی .1.1.8

 

 بخش های نفت، گاز و پتروشیوی 

؛ هَاد CFSP/2010/413 تػوین 3a ،3c and 3eهَاد )تحشین ّای هشتَط تِ ٍاسدات ًفت ٍ گاص اص ایشاى  .1.2.1

11 ،12 and 14a پیَست ّای ٍ IV and IVA ُاتحادیِ  ضَسای 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواس

 ؛(اسٍپایی

 

؛ CFSP/2010/413 تػوین 3b and 3dهَاد )تحشین ّای هشتَط تِ ٍاسدات فشآٍسدُ ّای پتشٍضیوی ایشاى  .1.2.2

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ V  ٍ پیَست14 ٍ 13هَاد 

 

 4a and 4b ,4 هَاد  )تحشین ّای هشتَط تِ غادسات تجْیضات ولیذی تخص ّای ًفت، گاص ٍ پتشٍضیوی  .1.2.3

 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ VIٍ  VIA ٍ ضوائن 10، 9، 8؛ هَاد CFSP/2010/413تػوین 

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای

 

 تػوین 6aٍ  7، 6هَاد )تحشین ّای هشتَط تِ سشهایِ گزاسی دس تخص ّای ًفت، گاص ٍ پتشٍضیوی  .1.2.4

2010/413/CFSP (2)17 ,(1)17؛ هَاد(b) and (c), 17(3), 17(4), 17(5), 20 and 21  

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ 

 

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ وٌیذ)تحشین ّا هشتثظ تا خذهات تثؼی تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق  .1.2.5

 

 بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حول و نقل  

  تػوین4g, 4h, 8a, 18a and 18bهَاد )تحشین ّای هشتثظ تا وطتیشاًی ٍ وطتی ساصی  .1.3.1

2010/413/CFSP10هَاد ؛a, 10b, 10c, 37a, and 37b  پیَست ٍ  VIB ُآئیي ًاهِ اجشایی ضواس

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012

 

هَاد  ؛CFSP/2010/413 تػوین and 18 17 ,16 ,15هَاد )تحشین ّای هشتَط تِ تخص حول ٍ ًمل  .1.3.2

36 and 37 ُ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواس 

 

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ وٌیذ)تحشین ّا هشتثظ تا خذهات تثؼی تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق  .1.3.3

 

 طال، سایر فلسات گرانبها، اسکناس و سکه 

  تػوین4c ٍ 4dهَاد )تحشین ّای هشتَط تِ عال، فلضات گشاًثْا ٍ الواس، اسىٌاس ٍ سىِ  .1.4.1

                                                           
 اص جولِ کوک ّای فٌی، آهَصش، بیوِ، بیوِ اتکایی، ٍاسغِ گشی، حول ٍ – بِ هؼٌی ّشگًَِ خذهات "خذهات تبؼی"دس ایي پیَست ػباست -  

 .   کِ بغَس هتؼاسف بِ هٌظَس اًجام فؼالیت ّایی کِ تحشین هشبَط بِ آًْا لغَ ضذُ غَست هی گیشد، هی باضذ–ًمل یا خذهات هالی 
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2010/413/CFSPپیَست 16 ٍ 15هَاد  ؛ ٍ VII ُاتحادیِ  ضَسای 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواس

 ؛(اسٍپایی

 

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ وٌیذ)تحشین ّای هشتثظ تا خذهات تثؼی تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق  .1.4.2

 

 تذابیر هرتبط با اشاعه هسته ای 

واالّا ٍ في آٍسی، سشهایِ گزاسی ٍ آهَصش ّای )تحشین ّای هشتثظ تا فؼالیت ّای ّستِ ای حساس اضاػِ ای  .1.5.1

 تػوین  and (4), 2, 3, 5, 14 and 21 (3) ,(2) ,(e) ,(d) ,(b) ,(a) (1)1هَاد  )(تخػػی

2010/413/CFSP(2) ,(1)17 ,6,7 ,5 ,4 ,3 ,2هَاد  ؛ (a), 18, 19 and 22 پیَست ّای ٍ I, 

II and III؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012ئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ  آ 

 

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ وٌیذ)تحشین ّای هشتثظ تا خذهات تثؼی تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق  .1.5.2

 

 فلسات 

 ٍ 15a, 15b, 15cهَاد  ؛CFSP/2010/413  تػوین 4e and 4fهَاد)تحشین ّای هشتثظ تا فلضات  .1.6.1

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ VIIBپیَست 

 

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ وٌیذ)تحشین ّای هشتثظ تا خذهات تثؼی تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق  .1.6.2

 

 نرم افسار 

 10d, 10e and 10fهَاد  ؛CFSP/2010/413  تػوین4i and 4jهَاد )تحشین ّای هشتثظ تا ًشم افضاس  .1.7.1

 ؛(اتحادیِ اسٍپایی ضَسای 267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ VIIAٍ پیَست 

 

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ وٌیذ)تحشین ّا دس صهیٌِ خذهات تثؼی تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق  .1.7.2

 

 تسلیحات 

هَاد  ؛CFSP/2010/413  تػوین and 3 ,(4) ,(3) ,(c)(1)1هَاد )تحشین ّای هشتثظ تا تسلیحات   .1.8.1

5(1)(a) and (c), 17(1), (2)(a), and 19  ُاتحادیِ  ضَسای 267/2012آئیي ًاهِ اجشایی ضواس

 ؛(اسٍپایی

  

 .(تِ اسجاػات فَق هشاجؼِ ضَد) تحشین ّا دس صهیٌِ خذهات تثؼی تشای ّش یه اص گشٍُ ّای فَق  .1.8.2

 

 (توقیف دارایی و هونوعیت صذور روادیذ)فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های ایرانی  

 : تَلیف داسایی ٍ هوٌَػیت غذٍس سٍادیذ لاتل اػوال ًسثت تِ .1.9.1

 تاًه ّا ٍ هَسسات هالی ایشاًی فْشست ضذُ ضاهل تاًه هشوضی ایشاى؛. 1.9.1.1

هشتثظ تا تخص ّای ًفت، گاص ٍ پتشٍضیوی؛  اضخاظ حمیمی، حمَلی یا ًْاد ّای. 1.9.1.2
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 اضخاظ حمیمی، حمَلی یا ًْاد ّای هشتثظ تا وطتیشاًی، وطتی ساصی ٍ حول ٍ ًمل؛. 1.9.1.3

غیشهشتثظ تا فؼالیت ّای حساس اضاػِ ّستِ ای ، تسلیحات ٍ  سایش اضخاظ حمیمی، حمَلی یا ًْاد ّای. 1.9.1.4

 هَضه ّای تالستیه؛

سایش اضخاظ حمیمی، حمَلی یا ًْاد ّای هشتثظ تا فؼالیت ّای حساس اضاػِ ّستِ ای ، تسلیحات ٍ هَضه .  1.9.1.5

 ّای تالستیه؛ 

اضخاظ حمَلی ٍافشاد فْشست ضذُ تَسظ ضَسای اهٌیت،  . 1.9.1.6

 ایي 1، تخص 2، الحالیِ ضواسُ 1.9.1.4-1.9.1.1 ایي پیَست تشای گشٍُ ّای 1، تخص 1تِ ًحَ همشس دس الحالیِ ضواسُ 

 ایي پیَست تشای تحشین ّای گشٍُ 2 ٍ 1 الحالیِ ّای ضواسُ 2 ٍ تخص ّای 1.9.1.5پیَست تشای تحشین ّای گشٍُ 

 ,26 ,25 ,24 ,23 ؛ هَادCFSP/2010/413  تػوینI and II ٍ پیَست ّای  and 20 19هَاد ) 1.9.1.6

27, 28, 28a, 28b, and 29  پیَست ّای ٍ VIII and IX   ُضَسای 267/2012آئیي ًاهِ اجشایی ضواس 

.   (اتحادیِ اسٍپایی

 

 سایر هقررات  

آئیي ًاهِ اجشایی ضواسُ  ٍ CFSP/2010/413  ضاهل ولیِ هفاد تالیواًذُ تػوین1تؼْذ هٌذسج دس تخص  .1.10.1

 .اتحادیِ اسٍپایی وِ دس تاال روش ًطذُ اًذ، ًیض هی گشدد ضَسای 267/2012

 (267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی 1هادُ ) تؼاسیف  .1.10.1.1

تػوین 26a, 27 and 28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22هَاد ) همشسات ػوَهی ٍ ًْایی  .1.10.1.2

 2010/413/CFSP 43 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ٍ هَادa, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 and 51, ؛ ( ضَسای اتحادیِ اسٍپایی267/2012 آئیي ًاهِ اجشایی

 

 فَق، فْشست واهل ٍ جاهغ ولیِ تحشین ّا ٍ 1 اتحادیِ اسٍپایی اظْاس هی ًوایذ وِ هفاد هزوَس دس تخص  

ایي تحشین ّا یا الذاهات هحذٍدوٌٌذُ عثك . الذاهات هحذٍدوٌٌذُ هشتثظ ّستِ ای اتحادیِ اسٍپایی هی تاضذ

 . لغَ خَاٌّذ ضذ5پیَست ضواسُ 

 

  آثار لغو تحرین های اقتصادی و هالی اتحادیه اروپایی 

 فَق، فؼالیت ّای صیش، اص جولِ خذهات تثؼی، اص سٍص اجشا ایي 1دس ًتیجِ لغَ تحشین ّا تِ ًحَ هػشح دس تخص  

تشجام ٍ هطشٍط تِ ایٌىِ ایي فؼالیت ّا تا سایش لَاًیي ٍ همشسات الصم االجشاء اتحادیِ اسٍپایی ٍ دٍلت ّای ػضَ 

 :هٌغثك تاضذ، هجاص خَاّذ تَد

   

 (1.1.8 تا 1.1.1هراجعه کنیذ به بخش های ) تذابیر هربوط به اهور هالی، بانکذاری و بیوه  

 ًمل ٍ اًتمال هٌاتغ هالی تیي اضخاظ حمیمی، حمَلی یا ًْاد ّای اسٍپایی، اص جولِ هَسسات هالی ٍ اػتثاسی  .3.2.1

                                                           
دس غیش اص هَاسدی کِ بِ ًحَ دیگشی تػشیح ضذُ باضذ، لغَ تحشین ّای هطشٍحِ دس ایي بخص، هؼاهالتی سا کِ اضخاغی کِ کواکاى هطوَل - 

تذابیش هحذٍدکٌٌذُ هی باضٌذ دس آى دخیل ّستٌذ، ضاهل ًوی ضَد ٍ تاثیشی بش تحشین ّایی کِ هوکي است تحت سایش همشسات حمَلی غیش اص 

 .   ّیچ چیض دس ایي بشجام بِ هٌضلِ تغییش دس هَضَع ایشاى ًسبت بِ تحشین ّای اتحادیِ اسٍپا ًوی باضذ.  اػوال ضًَذ، ًذاسد1همشسات هٌذسج دس بخص 

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight
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اتحادیِ اسٍپایی ٍ اضخاظ حمیمی، حمَلی یا ًْاد ّای ایشاًی، اص جولِ هَسسات هالی ٍ اػتثاسی ایشاًی، تذٍى 

 الضام تِ اخز هجَص یا اػالم؛

 

 افتتاح ضؼة تاًىی، ضشوتْای تاتؼِ یا دفاتش ًوایٌذگی تاًه ّای ایشاًی دس سشصهیي دٍلت ّای ػضَ اتحادیِ، ٍ  .3.2.2

جذیذ، یا اتحػیل هٌافغ هالىاًِ یا ایجاد سٍاتظ واسگضاسی تاًىی تیي تاًه ّای ایشاًی تا  (JV)ایجاد هطاسوت ّای 

تاًه ّای اتحادیِ اسٍپایی؛ افتتاح دفاتش ًوایٌذگی، ضشوت ّای تاتؼِ، هطاسوت یا حساب ّای تاًىی تَسظ 

 اضخاظ اسٍپایی دس ایشاى ؛

 

اسائِ خذهات تیوِ ای ٍ تیوِ اتىائی تِ ایشاى یا دٍلت ایشاى، اضخاظ حمیمی، حمَلی یا ًْاد ّای ایشاًی، یا یه  .3.2.3

 ضخع حمیمی یا حمَلی یا ًْادی وِ تِ ًوایٌذگی یا تحت وٌتشل آًْا الذام هی ًوایذ؛

 

 اسائِ خذهات تخػػی پیام سساًی هالی تِ اضخاظ حمیمی یا حمَلی، هَجَدیت ّا یا ًْادّا اص جولِ افشادی وِ  .3.2.4

  ایي پیَست آهذُ اًذ؛1دس الحالیِ ضواسُ 

 

تؼْذ دٍلت ّای ػضَ هثٌی تش اسائِ حوایت ّای هالی دس جْت تجاست تا ایشاى، اص جولِ اػغای اػتثاسات  .3.2.5

 غادساتی، تیوِ غادسات؛ ٍ تؼْذ پشداخت تشای ٍام تالػَؼ، ووه هالی ٍ ٍام ّای تشجیحی تِ دٍلت ایشاى؛

 

فشٍش یا خشیذ اٍساق لشضِ دٍلتی یا تضویي ضذُ تَسظ دٍلت، تِ یا اص ایشاى، دٍلت ایشاى، تاًه هشوضی ایشاى، یا  .3.2.6

 .تاًه ّا ٍ هَسسات هالی ایشاًی یا افشادی وِ اص عشف آًْا ػول هی وٌٌذ

 

 (1.2.5 تا 1.2.1هراجعه کنیذ به بخش های ) بخش های نفت، گاز و پتروشیوی  

 ٍاسدات، خشیذ، سَآج یا حول ٍ ًمل ًفت خام، فشآٍسدُ ّای ًفتی، گاص عثیؼی یا فشآٍسدُ ّای پتشٍضیوی ایشاى ٍ  .3.3.1

 تاهیي تسْیالت اػتثاسی هشتَعِ؛ 

 

 فشٍش، ػشضِ یا ًمل ٍ اًتمال تجْیضات یا في آٍسی، ووه فٌی ٍ آهَصش هَسد استفادُ دس تخص ّای ًفت، گاص ٍ  .3.3.2

غٌایغ پتشٍضیوی دس ایشاى، هطتول تش اوتطاف، تَلیذ ٍ پاالیص ًفت ٍ گاص عثیؼی، اص جولِ هایغ ساصی گاص 

 عثیؼی، تِ ّش ضخع ایشاًی دس داخل یا خاسج ایشاى یا تشای استفادُ دس ایشاى؛

 

اػغای ّشگًَِ ٍام یا تسْیالت اػتثاسی تِ ّش ضخع ایشاًی وِ دس تخص ّای ًفت، گاص ٍ پتشٍضیوی دس داخل  .3.3.3

ایشاى یا خاسج اص ایشاى فؼالیت هی وٌٌذ ٍ ّوچٌیي سشهایِ گزاسی دس ایي غٌؼت ٍ یا سشهایِ گزاسی هطتشن تا 

 آًْا؛

 

 (1.3.3 تا 1.3.1هراجعه کنیذ به بخش های )بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حول و نقل  

فشٍش، تاهیي، اًتمال یا غادسات تجْیضات ٍ في آٍسی ّای دسیاًَسدی تشای ساخت، تؼویش یا ًگْذاسی یا تاصساصی   .3.4.1



7 

 

وطتی، تِ ایشاى یا تِ ّش ضخع ایشاًی دس ایي تخص؛ عشاحی، ساخت یا هطاسوت دس عشاحی یا ساخت وطتی 

ّای تاسی ٍ ًفتىص تشای ایشاى یا اضخاظ ایشاًی؛ اسائِ وطتی ّای عشاحی ضذُ یا هَسد استفادُ تشای حول ٍ ًمل 

یا رخیشُ ساصی ًفت ٍ فشآٍسدُ ّای پتشٍضیوی تِ اضخاغحمیمی، حمَلی یا ًْادّای ایشاًی ٍ اسائِ خذهات ثثت 

پشچن ٍ تؼییي ٍضؼیت، اص جولِ هَاسد هشتثظ تا هطخػات فٌی، ثثت ٍ ضواسُ ضٌاسایی تِ ّش ًحَ، دس ساتغِ تا 

 .تاًىشّای ًفتی ٍ وطتی ّای تاسی ایشاًی

 

دستشسی ولیِ پشٍاصّای تاسی خغَط َّایی ایشاًی یا خغَط َّایی اص هثذاء ایشاى تِ فشٍدگاُ ّای تحت  .3.4.2

 غالحیت دٍلت ّای ػضَ اتحادیِ اسٍپایی؛ 

 

تَلف تاصسسی، تَلیف ٍ اًْذام هحوَلِ ّا اص هثذاء یا تِ همػذ ایشاى تَسظ دٍلت ّای ػضَ اتحادیِ اسٍپایی دس  .3.4.3

 للشٍّای خَد دس استثاط تا واالّایی وِ دیگش هوٌَع ًوی تاضٌذ؛

 

اسائِ خذهات سَخت سساًی یا تذاسوات یا ّشگًَِ خذهات دیگش تشای وطتی ّای تحت هالىیت یا اجاسی وِ الالم  .3.4.4

هٌغ ضذُ سا حول ًوی وٌٌذ؛ ٍ اسائِ سَخت، خذهات هٌْذسی ٍ تؼویش ٍ ًگْذاسی تِ َّاپیواّای تاسی ایشاًی وِ 

 . الالم هوٌَػِ سا حول ًوی ًوایٌذ

 

 (1.4.2تا . 1.4.1هراجعه کنیذ به بخش های )طال، سایر فلسات گرانبها، اسکناس و سکه  

فشٍش، ػشضِ، خشیذ، غادسات، اًتمال، حول ٍ ًمل عال ٍ فلضات گشاًثْا ٍ الواس ٍ اسائِ خذهات ٍاسغِ گشی،   .3.5.1

تاهیي هالی ٍ اهٌیتی هشتَعِ، تِ دٍلت ایشاى، ًْادّای ػوَهی، ضشوت ّا ٍ هَسسات ػوَهی یا تاًه هشوضی 

 ایشاى؛

 .اًتمال اسىٌاس ٍ هسىَوات جذیذ ایشاًی تِ تاًه هشوضی ایشاى .3.5.2

 

 (1.6.2 تا 1.6.1هراجعه کنیذ به بخش های )فلسات  

فشٍش، ػشضِ، اًتمال یا غادسات هستمین یا غیشهستمین ولیِ فلضات اص جولِ گشافیت ٍ فلضات خام یا ًیوِ ساختِ  .3.6.1

ّواًٌذ آلَهیٌیَم ٍ فَالد تِ ّش ضخع حمیمی، حمَلی یا ًْاد ایشاًی یا تشای استفادُ دس ایشاى دس ساتغِ تا ػولیات 

 ٍ فؼالیتْای هٌغثك تا ایي تشجام؛ 

 

 (1.7.2 تا 1.7.1هراجعه کنیذ به بخش های ) نرم افسار  

فشٍش، ػشضِ، اًتمال یا غادسات هستمین یا غیشهستمین ّشگًَِ ًشم افضاس اص جولِ تِ سٍصساًی، تِ ّش ضخع  .3.7.1

 حمیمی، حمَلی یا ًْاد ایشاًی یا تشای استفادُ دس ایشاى دس ساتغِ تا ػولیات ٍ فؼالیتْای هٌغثك تا ایي تشجام؛

 

 (توقیف دارایی و هونوعیت صذور روادیذ) فهرست افراد، اشخاص حقوقی یا نهادها  

، آصادساصی ولیِ هٌاتغ هالی ٍ التػادی هتؼلك تِ 2 دس ًتیجِ خشٍج اص فْشست ّای هزوَس دس پیَست ضواسُ  .3.8.1

اضخاغحمیحمی، حمَلی ٍ ًْادّا اص جولِ تاًه ّا ٍ هَسسات هالی ایشاًی،  تاًه هشوضی ایشاى، تِ ضشح هٌذسج  

  ایي تشجام ٍ فشاّن آٍسدى دستشسی ایي اضخاظ تِ ٍجَُ ٍ داسایی ّای خَد؛2 پیَست 1دس الحالیِ ضواسُ 
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 1، اهىاى ٍسٍد افشاد فْشست ضذُ دس الحالیِ ضواسُ 2دس ًتیجِ خشٍج اص فْشست ّای هزوَس دس پیَست ضواسُ  .3.8.2

 .ایي تشجام تِ للوشٍی دٍلت ّای اسٍپایی یا استفادُ اص سشصهیي آًْا تشای تشاًضیت فشاّن خَاّذ ضذ

  

 ایاالت هتحذه آهریکا. ب

، اػوال ولیِ تحشین ّای هشتثظ ّستِ (تشًاهِ اجشا) 5 ایاالت هتحذُ آهشیىا هتؼْذ هی ضَد عثك ضویوِ ضواسُ  

 صیش سا هتَلف وٌذ، ٍ الذام لاًًَی همتضی تشای لغَ یا اغالح آًْا سا 4-9 تا 4-1 تِ ًحَ هزوَس دس تخص ّای ای

 فشهاى 15 ٍ 5-7 ٍ تخص ّای 13645 ٍ 13622، 13590، 13574پیگیشی وٌذ، ٍ فشاهیي اجشایی ضواسُ 

   . سا لغَ ًوایذ13628اجشایی ضواسُ 

 

تذابیر بانکی و هالی  

تاًه هشوضی ایشاى ٍ :  ایي ضویوِ، ضاهل3تحشین ّای اػوالی تش افشاد ٍاضخاظ حمَلی هٌذسج دس الحالیِ ضواسُ  .4.1.1

، (ًیىَ)، ضشوت تاصسگاًی ًفتیشاى سایش هَسسات هالی ایشاًی فْشست ضذُ دس ایي الحالیِ؛ ضشوت هلی ًفت ایشاى

ضشوت هلی ًفت وص ایشاى، ٍ سایش افشاد ٍ اضخاظ حمَلی وِ تَسظ خضاًِ داسی دس ایي الحالیِ تِ ػٌَاى دٍلت 

ایشاى ضٌاسایی ضذُ اًذ؛ ٍ تشخی افشاد ٍ اضخاظ حمَلی هٌذسج دس فْشست اتثاع تحشین ضذُ یا فْشست افشادی 

                                                           
ّش هَجَدیت کِ ٍفك لَاًیي ایشاى ( ّش فشدی کِ ضْشًٍذ یا تبؼِ ایشاى است؛ ٍ ب (الف:  ػباست است اص"ضخع ایشاًی"دس هَسد لَاًیي آهشیکا، .  

 . تاسیس ضذُ یا بِ ضکل دیگشی تحت غالحیت دٍلت ایشاى باضذ

، اػوال آًْا سا هتَلف ٍ هتؼالبا آًْا سا خاتوِ ٍ یا با ّذف خاتوِ بخطی بِ آًْا اغالح 4تحشین ّایی کِ ایاالت هتحذُ ٍفك تؼْذات خَد دس بخص .  

 ػباست "ضخع غیش آهشیکایی" ایي بشجام، هٌظَس اص 6.7 ٍ 4دس هَسد بخص ّای. خَاّذ کشد، ػباستٌذ اص تحشین ّای ًاظش بِ اضخاظ غیشآهشیکایی

ّش ضْشًٍذ ایاالت هتحذُ، فشد خاسجی همین دائن آهشیکا، ضخع حمَلی تاسیس ضذُ عبك لَاًیي  (1است اص ّش فشد یا ضخع حمَلی بِ استثٌای 

ّش  ضخع حمَلی کِ  (2، یا ّش ضخع دس داخل ایاالت هتحذُ، ٍ (ضاهل ضؼبِ ّای خاسجی)ایاالت هتحذُ یا دس حذٍد غالحیت ایاالت هتحذُ 

 یک "تحت هالکیت یا کٌتشل" جولِ فَق، یک ضخع حمَلی دس غَستی 2دس هَسد ضواسُ . تحت هالکیت یا کٌتشل یک ضخع آهشیکایی باضذ

اکثشیت کشسی ّای  (2 دسغذ اص سْام اص لحاػ اسصش یا لذست سای سا دس اختیاس داضتِ باضذ؛ 50حذالل  (1: ضخع آهشیکایی تلمی هی ضَد کِ

اضخاظ . بِ ضکل دیگشی الذاهات، سیاست ّا یا تػوین ّای ضخػی آى ضشکت سا کٌتشل کٌذ (3ّیات هذیشُ ضشکت سا دس اختیاس داضتِ باضذ؛ یا 

آهشیکایی ٍ ضشکت ّای خاسجی تحت هالکیت یا تحت کٌتشل آهشیکایی کوافی السابك هطوَل هٌغ کلی هشاٍداتی کِ ٍفك ایي بشجام هجاص ضذُ اًذ، 

 .    هجَص گشفتِ باضٌذ (افک)خَاٌّذ بَد هگش ایٌکِ اص دفتش ًظاست بش داسایی ّای خاسجی ٍصاست خضاًِ داسی آهشیکا 

دس هَسد کلیِ لَاًیي ٍ فشاهیي اجشایی اسجاع دادُ ضذُ عبك ایي بشجام، آخشیي اغالحیِ لَاًیي ٍ فشاهیي اجشایی هضبَس تا تاسیخ ًْایی ضذى ایي .  

 لاًَى تحشین ّای جاهغ، پاسخگَیی ٍ هٌغ سشهایِ 102، اغالحی عبك بخص 1996هػَب  (ISA)لاًَى تحشین ّای ایشاى : بشجام هذ ًظش هی باضذ

؛ 2012هػَب  (TRA) لاًَى کاّص تْذیذ ایشاى ٍ حمَق بطش سَسیِ 311 ٍ 201-207، ٍ بخص ّای 2010 هػَب  (CISADA)گزاسی دس ایشاى 

، 224، 222، 214-216 اغالحی عبك بخص ّای 2010 هػَب  (CISADA)لاًَى تحشین ّای جاهغ، حساب کطی ٍ هٌغ سشهایِ گزاسی دس ایشاى 

 لاًَى آصادی ایشاى ٍ همابلِ با اضاػِ 1249 ٍ بخص 2012هػَب  (TRA) لاًَى کاّص تْذیذ ایشاى ٍ حمَق بطش سَسیِ 605، ٍ 403-402، 312-311

(IFCA)  2012؛ لاًَى هجَص دفاع هلی سال هالی 2012هػَب( NDAA) کاّص تْذیذ ایشاى ٍ حمَق بطش 503-504، اغالحی عبك بخص ّای  

 فشهاى اجشایی 15، اغالحی عبك بخص 13622؛ فشهاى اجشایی ضواسُ (IFCA) لاًَى آصادی ایشاى ٍ همابلِ با اضاػِ 1250ٍ بخص  (TRA)سَسیِ 

، اختیاساتی کِ ٍفك آًْا تحشین ّای ثاًَیِ دس ًتیجِ اتخار الذاهات 4اسجاػات هٌذسج دس بخص . 13645 فشهاى اجشایی ضواسُ 16 ٍ بخص 13628

 .     دیگش اػوال ًخَاٌّذ ضذ، سا ّن دس بش هی گیشًذ1.9.4هَغَف دس بخص 

 هضافا هَجبات بی اثشضذى ٍضؼیت تحشیوی ایي ضشکت دس سایش فْشست ّا ٍ تػوین گیشی ّا SDNخشٍج ضشکت هلی ًفت ایشاى اص فْشست .  

 . خَاّذ ضذ

user
Highlight
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 وِ اهَال آًْا هطوَل تَلیف 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 (E.O.) 13622 and Sections 2(a)(i) and 
3(a)(i) of E.O. 13645 

 

  سیال ایشاى؛  تحشین  .2.1.4

(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) 

 

 تحشین خشیذ ٍ فشٍش اسىٌاس آهشیىا تِ دٍلت ایشاى؛  .4.1.3

(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) 

 

هحذٍدیت ّای تجاست دٍجاًثِ تش دسآهذّای ایشاى وِ دس خاسج اص وطَس است، ضاهل هحذٍدیت ّای هشتَط تِ  .4.1.4

 ًمل ٍ اًتمال دسآهذّا؛

(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) 

 

  تحشین خشیذ، پزیشُ ًَیسی، یا تسْیل هؼاهالت دیَى حاوویتی ایشاى، ضاهل اٍساق لشضِ دٍلتی؛ .5.1.4

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) 

 

 ایي 3تحشین خذهات پیام سساًی هالی تِ تاًه هشوضی ایشاى ٍ هَسسات هالی ایشاًی هٌذسج دس الحالیِ ضواسُ  .6.1.4

 پیَست؛

(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) 
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 .(تِ اسجاػات هشتَعِ هشاجؼِ وٌیذ) تشای ّشیه اص دستِ تحشین ّای فَق  خذهات تثؼیتحشین  .4.1.7

 

 

  بیوه 

 خذهات تیوِ ای، یا تیوِ اتىایی وِ دس ساتغِ تا فؼالیت ّای ساصگاس تا ایي تشجام ٍ تا افشاد ٍ اسایِتحشین  .4.2.1

 .  ایي ضویوِ غَست هی گیشد3هَجَدیت ّای هٌذسج دس الحالیِ ضواسُ 

(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 های نفت، گاز و پتروشیوی 

تالش ّا تشای واّص فشٍش ًفت ایشاى ضاهل هحذٍدیت ّا تش همذاس فشٍش ًفت خام ایشاى ٍ وطَسّایی وِ هی  .4.3.1

 تَاًٌذ ًفت خام ایشاى سا تخشًذ؛

(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) 

 

تحشین سشهایِ گزاسی، ضاهل هطاسوت دس سشهایِ گزاسی ّای هطتشن، واالّا، خذهات، اعالػات، فٌاٍسی ٍ داًص  .4.3.2

 ٍ ووه فٌی تشای تخص ّای ًفت، گاص ٍ پتشٍضیوی؛

 

 (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) 
 

 تحشین خشیذ، تحػیل، فشٍش، حول ٍ ًمل، یا تاصاسیاتی ًفت، فشآٍسدُ ّای پتشٍضیوی ٍ گاص عثیؼی اص ایشاى؛ .4.3.3

(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) 

 

  تحشین غادسات، فشٍش یا ػشضِ فشآٍسدُ ّای ًفتی تػفیِ ضذُ ٍ فشآٍسدُ ّای پتشٍضیوی تِ ایشاى؛ .4.3.4

(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. 

                                                           
 .  هشاجؼِ کٌیذ3 بِ صیشًَیس ضواسُ "خذهات تبؼی"دس هَسد هؼٌای .  
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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) 
 

ضشوت تحشین هؼاهلِ تا تخص اًشطی ایشاى ضاهل هؼاهلِ تا ضشوت هلی ًفت ایشاى، ضشوت هلی ًفتىص ایشاى،  .5.3.4

 ، ضشوت هلی ًفتىص ایشاى؛(ًیىَ)تاصسگاًی ًفت ایشاى 

(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) 
 

 .(ّشیه اص اسجاػات فَق سا هالحظِ وٌیذ)تحشین خذهات تثؼی تشای ّشیه اص دستِ تحشین ّای فَق  .4.3.6

 

 کشتیرانی، کشتی سازی و بنادر 

تحشین هؼاهلِ تا تخص ّای وطتی ساصی ٍ وطتی ساصی ایشاى ٍ ػاهالى تٌادس ضاهل ضشوت وطتیشاًی جوَْسی  .1.4.4

   ، ٍ ػاهالى تٌذس ػثاس؛(ًیىَ)اسالهی ایشاى، خغَط وطتیشاًی جٌَب، ٍ ضشوت تاصسگاًی ًفتیشاى 

(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) 
 

 .(دس ّش هَسد اسجاػات لَاًیي هشتَعِ سا هالحظِ وٌیذ)تحشین خذهات تثؼی تشای ّش دستِ اص تحشین ّای فَق  .2.4.4

 

 طال و سایر فلسات گرانبها 

 تحشین تجاست عال ٍ سایش فلضات گشاًثْا تَسظ ایشاى؛ .1.5.4

 
(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) 
 

 .(دس ّش هَسد اسجاػات لَاًیي هشتَعِ سا هالحظِ وٌیذ) تحشین خذهات تثؼی تشای ّش دستِ اص تحشین ّای فَق  .2.5.4

 

 نرم افسار و فلسات 

، صغال سٌگ، ٍ ًشم فَالدحشین تجاست تا ایشاى دس هَسد گشافیت، فلضات خام یا ًیوِ ساختِ اص لثیل آلَهیٌیَم ٍ ت .1.6.4

 هزوَس اضخاظ حمَلیافضاسّای تٌظین فشآیٌذّای غٌؼتی، دس ساتغِ تا فؼالیت ّای ساصگاس تا ایي تشجام ٍ افشاد ٍ 

 ایي ضویوِ؛  4 ٍ 3دس الحالیِ ّای ضواسُ 

(NDAA 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 1245(a)(1)(B)-(C) and 

                                                           
 هبتٌی بش ایي است کِ ػاهلیت بٌذس بٌذسػباس دیگش تحت کٌتشل ضخػی کِ دس فْشست اتباع تحشیوی لشاس داسد 4.4.1تؼْذ هٌذسج دس بخص.   

 .ًباضذ
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(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) 
 

 .(دس ّش هَسد اسجاػات تِ لَاًیي هشتَعِ سا هالحظِ وٌیذ)تحشین خذهات تثؼی تشای ّش دستِ اص تحشین ّای فَق  .4.6.2

 

 بخش خودروسازی 

تحشین فشٍش، ػشضِ یا ًمل ٍ اًتمال واالّا ٍ خذهات هَسد استفادُ دس استثاط تا تخص خَدسٍساصی ساصی ایشاى؛  .1.7.4

(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) 
 

 .(دس ّش هَسد اسجاػات تِ لَاًیي هشتَعِ سا هالحظِ وٌیذ)تحشین خذهات تثؼی تشای ّش دستِ اص تحشین ّای فَق  .4.7.2

 

  فهرست ها و سایر فهرست های تحریوی 

 ٍ لیست DSN ایي ضویوِ اص فْشست 4 ٍ 3خاسج وشدى افشاد ٍ اضخاظ حمَلی هٌذسج دس الحالیِ ّای ضواسُ  .4.8.1

 SDNیا لیست غیش /افشادی وِ اهَالطاى هطوَل تَلیف تَدُ است، لیست افشاد ٍ ًْادّای دٍس صًٌذُ تحشین ّا، ٍ

خاسج وشدى افشاد ٍ ًْادّای تحشین ضذُ ٍ ًیض تحشین ّای اػوالی ٍفك تخص )هشتَط تِ لاًَى تحشین ّای ایشاى 

؛ ٍ خاسج وشدى افشاد ٍ ًْادّای TRA لاًَى 212، ٍ تخص (1)(د)1244لاًَى تحشین ّای ایشاى، تخص  (الف)5

 تا استٌاد تِ لاًَى اختیاسات 13645، ٍ 13622، 13608، 13382تحشین ضذُ عثك فشاهیي اجشایی ضواسُ 

. التػادی اضغشاسی تیي الوللی

 

اقذاهات هرتبط با هنع اشاعه تسلیحات هسته ای  

 فؼالیت ّای ّستِ ای پیص تیٌی دتحشین ّای اػوالی تش تحػیل واالّا ٍ خذهات هشتثظ ّستِ ای تشای پیطثش .1.9.4

، هٌغثك تا سٍیىشد ایاالت هتحذُ ًسثت "لاًَى هماتلِ اضاػِ ایشاى، وشُ ضوالی ٍ سَسیِ"ضذُ دس ایي تشجام ٍفك 

تِ سایش دٍلت ّای غیشّستِ ای ػضَ هؼاّذُ ػذم اضاػِ ّستِ ای؛  

 

 ISA)    تحشین ّای اػوالی تش هطاسوت ّای هشتَط تِ استخشاج هؼذى، تَلیذ یا حول ٍ ًمل اٍساًیَم؛ .4.9.2

Section 5(b)(2)) 
 

 

تحشین ّای اػوالی تش هٌغ ضْشًٍذاى ایشاًی اص تحػیل دس هماعغ ػالی دس سضتِ ّای هشتثظ تا ػلَم ّستِ ای،  .3.9.4

 .هٌْذسی ّستِ ای یا تخص اًشطی

 

 سایر تذابیر هرتبط با تجارت 
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 :ایاالت هتحذُ هتؼْذ هی ضَد 

اجاصُ فشٍش َّاپیوای هسافشتشی تجاسی ٍ لغؼات ٍ خذهات هشتَعِ تِ ایشاى اص عشیك اػغای اهتیاص دس  هَاسد صیش  .5.1.1

غادسات، فشٍش، اجاسُ یا اًتمال َّاپیوای هسافشتشی تجاسی اًحػاسا تا واستشی غیش ًظاهی،  (الف: دادُ خَاّذ ضذ

غادسات، فشٍش، اجاسُ یا اًتمال لغؼات یذوی ٍ لغؼات ػوذُ تشای َّایپوای هسافشتشی تجاسی تِ ایشاى ، ٍ  (ب

اسائِ خذهات تثؼی، اص جولِ ضواًت، ًگْذاسی، ٍ خذهات تؼویش ٍ تاصتیٌی ّای ایوٌی تشای ولیِ هَاسد هزوَس،  (ج

هطشٍط تِ ایٌىِ لغؼات ٍ خذهات هجَص دادُ ضذُ اًحػاسا تشای َّاًَسدی تجاسی هسافشی هَسد استفادُ لشاس 

 گیشًذ؛

 

 هی تاضٌذ، اص عشیك غذٍس هجَص ، تِ اضخاظ حمَلی غیشآهشیىایی وِ دس هالىیت یا وٌتشل اضخاظ آهشیىایی .5.1.2

 اجاصُ خَاّذ داد هٌغثك تا ایي تشجام تا ایشاى هؼاهلِ وٌٌذ؛ ٍ

 

.      اػغای هجَص ٍاسدات فشش ٍ هَاد غزایی اص جولِ پستِ ٍ خاٍیاس تا هٌطا ایشاًی تِ ایاالت هتحذُ .5.1.3

 فَق فْشست واهل ٍ جاهغ ولیِ تحشین ّا 4ایاالت هتحذُ تاییذ هی ًوایذ وِ همشسات فْشست ضذُ دس تخص   

 . لغَ خَاٌّذ ضذ5ایي تحشین ّا تش اساس پیَست . هشتثظ ّستِ ای ایاالت هتحذُ هی تاضذ

 

  آثار لغو تحرین های اقتصادی و هالی ایاالت هتحذه 

 فَق، اص سٍص اجشا، تحشین ّای هضتَس، ٍ خذهات تثؼی 4دس ًتیجِ لغَ تحشین ّای هطخع ضذُ دس تخص  

آًْا، دس هَسد اضخاظ غیش آهشیىایی وِ الذاهات صیش سا اًجام هی دٌّذ یا اضخاغی وِ ٍضؼیت ّای صیش سا 

 :داسًذ اػوال ًخَاّذ ضذ

 

 ( هراجعه شود4.1.7 تا 4.1.1به بخش ) تذابیر هالی و بانکی 

                                                           
، ایاالت هتحذُ اهتیاص اًجام فؼالیتْایی  سا کِ هتضوي  دخالت افشاد فْشست ضذُ دس 5.1بِ هٌظَس اثشبخطی بِ تذابیش هطشٍحِ دس ایي بخص -  

 ,Export Administration Act ٍ ًِ هحذٍد بِ   ًباضذ ٍ بِ ًحَ دیگشی با لَاًیي ٍ همشسات لابل اػوال ایاالت هتحذُ اص جولSDNِفْشست 

the Federal Food, Drug and Cosmetic Act and the Iran-Iraq Arms Non-Proliferation ACT هٌغبك باضذ سا 

. غادس خَاّذ کشد

 ضاهل ضشٍط هٌاسبی بشای حػَل اعویٌاى اص ػذم ٍاگزاسی ٍ یا فشٍش َّاپیواٍ لغؼات ٍ خذهات 5.1.1اهتیاص ّای غادسُ دس ساستای بخص -  

دس غَستی کِ ایاالت هتحذُ احشاص کٌذ کِ َّاپیواّا، کاالّا یا خذهات .  ًخَاّذ بَدSDNهَضَع اهتیاص بِ اضخاظ فْشست ضذُ دس فْشست 

 هجذدا فشٍختِ یا هٌتمل ضذُ SDNهَضَع اهتیاص بشای اّذافی غیش اص  کاسبشی غیش ًظاهی استفادُ ضذُ است یا ایٌکِ بِ افشاد فْشست ضذُ دس فْشست 

.                 تلمی خَاّذ کشد5.1.1اًذ، ایاالت هتحذُ ایي هَضَع سا بِ ػٌَاى هبٌایی بشای خاتوِ دادى بِ تؼْذات اش بِ غَست کلی یا جضئی ٍفك بخص 

( 1:  یک ضخع آهشیکایی خَاّذ بَد کِ"تحت هالکیت یا کٌتشل" ایي بشجام، یک هَجَدیت غیشآهشیکایی دس غَستی 5.1.2 دس هَسد بخص - 

اکثشیت کشسی ّای ّیات هذیشُ ضشکت سا دس اختیاس داضتِ باضذ؛  (2 دسغذ اص سْام اص لحاػ اسصش یا لذست سای سا دس اختیاس داضتِ باضذ؛ 50حذالل 

.      بِ ضکل دیگشی الذاهات، سیاست ّا یا تػوین ّای ضخػی آى ضشکت سا کٌتشل کٌذ (3یا 

 دخیل ّستٌذ، اػوال ًوی گشدد SDNلغَ تحشین ّای ضشح دادُ ضذُ دس ایي لسوت، ًسبت بِ هؼاهالتی کِ دس آًْا اضخاظ هٌذسج دس فْشست .  

 اػوال ضًَذ، ًذاسد، هگش ایٌکِ غشاحتا بِ گًَِ 4ٍ تاثیشی دس تحشین ّایی کِ هوکي است تحت سایش همشسات غیش اص همشسات هٌذسج دس بخص 

 .  ّیچ چیضی دس ایي بشجام بِ هٌضلِ تغییشی دس هَضغ ایشاى دس سابغِ با تحشین ّای آهشیکا ًوی باضذ. دیگشی هطخع ضذُ باضذ
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اًجام فؼالیت ّا، ضاهل ػولیات هالی ٍ تاًىی، تا دٍلت ایشاى، تاًه هشوضی ایشاى، هَسسات هالی ایشاًی، ٍ سایش اضخاظ 

ضاهل افتتاح حساب ) ایي پیَست، ضاهل اػغای ٍام، ًمل ٍ اًتمال، حساب تاًىی 3ایشاًی هطخع ضذُ دس الحالیِ ضواسُ 

، سشهایِ گزاسی، (دس هَسسات هالی غیشآهشیىایی (PTA)ٍ ایجاد سٍاتظ واسگضاسی ٍ پشداخت اص عشیك حساب تیي تاًىی 

، غذٍس (ضاهل ًمل ٍ اًتماالت هشتثظ تا سیال)خذیذ ٍ فشٍش اٍساق تْاداس، ضواًت ًاهِ، خشیذ ٍ فشٍش اسصّای خاسجی 

اػتثاسات اسٌادی، ٍ هؼاهالت تاصاسّای آتی واال ٍ اختیاس، اسائِ خذهات پیام سساًی تخػػی هالی ٍ تسْیل دستشسی 

هستمین یا غیشهستمین تِ آًْا، خشیذ یا تحػیل اسىٌاس تاًىی آهشیىایی تَسظ دٍلت ایشاى ٍ خشیذ، پزیشُ ًَیسی، یا 

     .اسایِ خذهات هشتَط تِ غذٍس اٍساق لشضِ دٍلت ایشاى

 

 ( هراجعه شود4.2.1به بخش )تذابیر هربوط به بیوه  

اسائِ خذهات هشتَط تِ غذٍس تیوِ ًاهِ، تیوِ یا تیوِ اتىایی دس ساتغِ تا فؼالیت ّای ساصگاس تا ایي تشجام، ضاهل فؼالیت 

 ایي پیَست، ضاهل خذهات هشتَط تِ غذٍس تیوِ 3ّای هشتثظ تا افشاد ٍ اضخاظ حمَلی ًام تشدُ ضذُ دس الحالیِ ضواسُ 

ًاهِ، تیوِ یا تیوِ اتىایی دس ساتغِ تا فؼالیت ّا دس تخص ّای اًشطی، وطتیشاًی ٍ وطتی ساصی ایشاى، تشای ضشوت هلی 

ًفت ایشاى، ضشوت هلی ًفت وص ایشاى، یا تشای وطتی ّایی وِ ًفت خام، گاص عثیؼی، گاص عثیؼی هایغ، ًفت ٍ فشآٍسدُ 

 . ّای پتشٍضیوی اص یا تِ ایشاى

 

 ( هراجعه شود4.3.6 تا 4.3.1به بخش های ) بخش های انرشی و پتروشیوی  

اضحاغی وِ جضئی اص تخص اًشطِی ایشاى تاضٌذ؛ یا خشیذ، تحػیل، فشٍش، حول ٍ ًمل، یا تاصاسیاتی ًفت ٍ فشآٍسدُ ّای 

تِ یا اص  (ضاهل گاص عثیؼی هایغ)، فشآٍسدُ ّای پتشٍضیوی، یا گاص عثیؼی (ضاهل فشآٍسدُ ّای پاالیص ضذُ ًفتی)ًفتی 

، ٍ فٌاٍسی وِ هی تَاًذ (ضاهل خذهات هالی)، واال، خذهات (اص جولِ اص عشیك هطاسوت)ایشاى؛ اسائِ ووه، سشهایِ گزاسی 

دس ساتغِ تا تخص اًشطی ایشاى یا تَسؼِ هٌاتغ ًفتی آى یا تَلیذ داخلی فشآٍسدُ ّای ًفتی پاالیص ضذُ ٍ فشآٍسدُ ّای 

پتشٍضیوی هَسد استفادُ لشاس گیشًذ؛ یا فؼالیت دس تخص اًشطی ایشاى ضاهل ضشوت هلی ًفت ایشاى، ضشوت تاصسگاًی 

.   ٍ ضشوت هلی ًفت وص ایشاى (ًیىَ)ًفتیشاى 

 
 

 هراجعه 4.4.2 تا 4.4.1به بخش های )بخش های کشتیرانی، کشتی سازی، و عاهلیت اداره بنادر  

 (شود

 اضخاغی وِ جضئی اص تخص وطتیشاًی یا وطتی ساصی ایشاى تاضٌذ؛ یا توله، اداسُ، وٌتشل، یا تیوِ وطتی ّای هَسد 

، فشآٍسدُ ّای (ضاهل فشآٍسدُ ّای ًفتی پاالیص ضذُ)استفادُ تشای ًمل ٍ اًتمال ًفت خام، فشآٍسدُ ّای ًفتی 

                                                                                                                                                                             
، آثاس تَغیف ضذُ بشای هَسسات هالی غیش آهشیکایی، بِ فؼالیت ّای 4.1.7 تا 4.1.1دس هَسد تَلف اجشای همشسات اضاسُ ضذُ دس بخص ّای.  

 .  هَسسات هالی بیي الوللی دس خاسج اص حَصُ غالحیت ایاالت هتحذُ تسشی هی یابذ

 لشاس ًذاسًذ، هؼاهلِ اًجام SDNکِ دس فْشست  (ضاهل باًک هشکضی ایشاى)هَسسات هالی غیشآهشیکایی، غیش ایشاًی کِ  با هَسسات هالی ایشاًی .  

 ًام بشدُ ضذُ اًذ، دس SDNدٌّذ، بذلیل فؼالیت آى هَسسات هالی ایشاًی دس ًمل ٍ اًتماالت یا سٍابظ باًکی با افشاد ٍ اضخاظ حمَلی کِ دس فْشست 

هؼشؼ تحشین ّا ًخَاٌّذ بَد، هطشٍط بِ ایٌکِ هَسسِ هالی غیشآهشیکایی، غیشایشاًی ًمل ٍ اًتماالت هطخع هضبَس با افشاد ٍ اضخاظ حمَلی ایشاًی 

 . سا اًجام ًذادُ باضذ ٍ یا آًْا سا تسْیل ًکشدُ باضذ ٍ بِ ضکل دیگشی دس چٌیي سٍابظ باًکی دخیل ًبَدُ باضذSDNًام بشدُ ضذُ دس فْشست 
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، (ضاهل ػاهلیت اداسُ تٌذسػثاس)اص یا تِ ایشاى؛ اداسُ تٌادس دس ایشاى  (ضاهل گاص عثیؼی هایغ)پتشٍضیوی، یا گاص عثیؼی 

ّوىاسی تا تخص ّای وطتیشاًی ٍ وطتی ساصی ایشاى یا ػاهلیت اداسُ تٌادس ایشاى، یا اسائِ خذهات هالی ٍ سایش والّا ٍ 

خذهات هَسد استفادُ دس استثاط تا تخص وطتشاًی ٍ وطتی ساصی ایشاى ٍ تا ػاهلیت اداسُ یه تٌذس دس ایشاى، هطتول تش 

خذهات تٌذسی اص لثیل سَخت سساًی ٍ تاصتیٌی، عثمِ تٌذی، ٍ تاهیي هالی، ٍ فشٍش، اجاسُ ٍ اسائِ وطتی تِ ایشاى اص 

جولِ تِ خغَط وطتیشاًی جوَْسی اسالهی ایشاى، ضشوت هلی ًفتىص ایشاى ٍ ضشوت خغَط وطتیشاًی جٌَب یا 

 .ضشوت ّای تاتؼِ آًْا

 

 ( هراجعه شود4.5.2 تا  4.5.1به بخش های )طال و فلسات گرانبها  

فشٍش، ػشضِ، غادسات یا اًتمال عال ٍ سایش فلضات گشاًثْا تِ یا اص ایشاى، تِ غَست هستمین یا غیشهستمین،َ یا اًجام یا 

 .تسْیل ػولیات ًمل ٍ اًتمال هالی یا اسائِ خذهات تشای فؼالیت ّای صیش ضاهل تاهیي اهٌیت، تیوِ ٍ حول ٍ ًمل

 

 ( هراجعه شود4.6.2 تا 4.6.1به بخش های )نرم افسار و فلسات  

فشٍش، ػشضِ یا اًتمال گشافیت، فلضات خام یا ًیوِ ساختِ اص لثیل آلَهیٌیَم ٍ فَالد، صغال سٌگ، ٍ ًشم افضاس تشای 

یىپاسچِ ساصی فشآیٌذّای غٌؼتی تِ یا اص ایشاى، تِ غَست هستمین یا غیشهستمین، دس ساتغِ تا فؼالیت ّای ساصگاس تا ایي 

 ایي پیَست، ٍ فشٍش، ػشضِ، یا اًتمال چٌیي هَادی تِ تخص 3تشجام، ٍ افشاد ٍ هَجَدیت ّای هٌذسج دس الحالیِ ضواسُ 

ّای اًشطی، پتشٍضیوی، وطتیشاًی ٍ وطتی ساصی ایشاى ٍ تٌادس ایشاى، یا اًجام یا تسْیل ػولیات ًمل ٍ اًتمال هالی یا 

 .اسائِ خذهات تشای الذاهات صیش ضاهل تیوِ ٍ حول ٍ ًمل

 ( هراجعه شود4.7.2 تا 4.7.1به بخش های ) بخش خودرو سازی  

اجشا یا تسْیل ػولیات ّای ًمل ٍ اًتمال هالی یا سایش هؼاهالت تشای فشٍش، ػشضِ، یا اًتمال واالّا ٍ خذهات هَسد 

 .استفادُ دس استثاط تا تخص خَدسٍساصی ایشاى

 

 ( هراجعه شود4.8.1به بخش )فهرست ها و سایر لیست های تحریوی  

 تَلف اػوال تحشین ّای ثاًَیِ تشای هؼاهلِ تا افشاد ٍ 4.8.1یا تحشین ّای ضشح دادُ ضذُ دس تخص،/تشداضتي فْشست ّا ٍ

 ایي پیَست؛ ٍ سفغ تَلیف داسایی ّا ٍ هٌافغ ٍالغ دس هحذٍدُ غالحیتی 3هَجَدیت ّای هٌذسج دس الحالیِ ضواسُ 

 . ایي پیَست3ایاالت هتحذُ تشای افشاد ٍ هَجَدیت ّای هٌذسج دس الحالیِ ضواسُ 

 

                                                           
 دس استباط با ػاهلیت اداسُ بٌذس بٌذسػباس هبتٌی بش ایي است کِ بٌذسػباس دیگش تحت کٌتشل ضخػی کِ دس 7.5 تَغیف ضذُ دس بخص "آثاس".  

  . لشاس داسد ًباضذSDNفْشست 


