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 مطالب تفصیلی فهرست

 

 سخن ناشر

 مطالب یفهرست اختصار

 مقدمه

 میتحر یوضع و اجرا یقانون یکرد و مبانیرو فصل اول:

 شگفتاریپ

 متحده  االتیدر حقوق ا میمربوط به تحر یاساس میمفاه یبررس: گفتار اول

 میتحر -1

 هیثانو میتحر -2

 نظام مجوزها -3

 ییاکیشخص آمر -4

 کنترل صادرات -5

 ییاجرا نیفرام -6

 ییکایرآمریو شخص غ ییکایشخص آمر تیتفاوت وضع -7

 هیثانو یها میو تحر ینیفراسرزم تینسبت به صالح متحده االتیا کردیرو گفتار دوم:

 الملل نیدر حقوق ب تی: مفهوم صالح1بند 

 ینیفراسرزم تینسبت به صالح کایآمر متحده االتیا کردی: رو2بند 

 متحده االتیا یها میدر وضع تحر ینیفراسرزم تیها به اعمال صالح : واکنش3بند 

 ملل متحد یمجمع عموم -1

 ییاروپا هیاتحاد -2

 کانادا -3

 کشورها ریسا -4
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 متحده االتیدر حقوق ا میوضع تحر یقانون یمبان :گفتار سوم

 1917تجارت با دشمن قانون  -1

 1945در ملل متحد  تیقانون عضو -2

 1977 یالملل نیب یاضطرار یاقتصاد اراتیقانون اخت -3

 1979قانون اداره صادرات  -4

 میتحر یمرتبط با وضع و اجرا یداخل ینهادها فصل دوم:

 متحده االتیا یقوا در قانون اساس کیتفک گفتار اول:

 میتحر یدر وضع و اجرا یداخل ینهادها اراتیاخت گفتار دوم:

 متحده االتیا یدر روابط خارج اراتی: حدود اخت1بند 

 میتحر یدر وضع و اجرا اراتی: حدود اخت2بند 

 میتحر یدر وضع و اجرا یاز اختالفات حقوق ی: برخ3بند 

 یضیتفو یگذار قانون -1

 جبران منصفانه ایعادالنه  هیانسداد اموال بدون توجه به اصل رو -2

 ردیب هی: اصالحالمللی نیب و یتعهدات داخل نیتضاد ب -3

 میتحر یدر وضع و اجرا یمحل یها ها و دولت التیه اگایجا گفتار سوم:

 یمحل یها و دولت ها التیشده توسط ا وضع یها میتحر یحقوق تی: وضع1بند 

 یالتیا یها میوضع تحر رامونیپ ی: اختالفات حقوق2بند 

 رانیا هیعل یمحل یها و دولت ها التیشده توسط ا وضع یها می: تحر3بند 

 متحده االتیا یها میتحر یمجر ینهادها گفتار چهارم:

 ییاجرا ی: نهادها1بند 

 یاقتصاد یها میتحر یو اجرا یگذار استیدفتر س -1

 یخارج ییدفتر کنترل دارا -2

 تیاداره صنعت و امن -3

 یجمهور استینترل صادرات رابتکار اصالح ک -4

 متحده االتیا یمیتحر یها : فهرست2بند 

 یدار الف( وزارت خزانه

 OFAC یها فهرست

1- SDN 
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2- SSI 

3- FSE 

4- PLC 

 561فهرست مربوط به بخش  -5

6- PIB 

7- NS-ISA 

 یب( وزارت بازرگان

 BIS یها فهرست

1- Denied Person List 

2- UVL  

3- Entity List 

 ج( وزارت امور خارجه

 عدم اشاعه یها میفهرست تحر -1

2- AECA Debarred List 

 رانیا هیمتحده عل االتیا یها میتحر یوضع و اجرا ندیفرا فصل سوم:

 رانیا هیعل متحده االتیا یها میتحول تحر ریس گفتار اول:

 رانیا هیعل متحده االتیا یها میبر تحر یکل ی: مرور1بند 

 هیاول یها میتحر -1

 هیثانو یها میتحر -2

 2010بعد از سال  یها می: تحر2بند 

 کننده ثبات یو اقدامات ب سمیمربوط به ترور یها میسازوکار وضع تحر گفتار دوم:

 و مجازات اعدام مؤثر سمیقانون ضد ترور -1

 یالملل نیب یاقتصاد یاضطرار اراتیقانون اخت -2

 13224 ییفرمان اجرا -3

 هیدر عراق و سور رانیمربوط به حضور ا یها میتحر -4

 میواسطه تحر به  کایقانون مقابله با دشمنان آمر -5

 یو بانک یمال یها میسازوکار وضع تحر گفتار سوم:

 C.F.R. Part 560 31 رانی: مقررات معامالت ا1بند 

 کایو آمر رانیمعامالت ا تیوضع نیآخر -1

 ییکایآمر یها شرکت یبر شعبات خارج ها تیممنوع نیاِعمال ا -2
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 رانیا هیعل متحده االتیا یبانک یها میوضع تحر یقانون ی: مبان2بند 

 12959 ییفرمان اجرا -1

 13224 ییفرمان اجرا -2

 13382 ییفرمان اجرا -3

 ییشو مربوط به پول یها میتحر -4

 13559 ییفرمان اجرا -5

 رانیا یگذار هیو منع سرما ییپاسخگو م،یقانون جامع تحر -6

 یدفاع مل اراتیقانون اخت -7

 13622 ییفرمان اجرا -8

 رانیا دیقانون کاهش تهد -9

 13628 ییفرمان اجرا -10

 و مقابله با اشاعه رانیا یقانون آزاد -11

 13645 ییفرمان اجرا -12

 حاتی، موشک و تسلیتارجمعکش یها مربوط به سالح یها میسازوکار وضع تحر گفتار چهارم:
 متعارف

 و عراق رانیا حاتیقانون منع گسترش تسل -1

 و مجازات اعدام مؤثر سمیقانون ضد ترور -2

 رانیا میمربوط به عدم اشاعه قانون تحر یها بخش -3

 هیو سور یکره شمال ران،یقانون عدم اشاعه ا -4

 13382 ییفرمان اجرا -5

 میواسطه تحر  به کایقانون مقابله با دشمنان آمر -6

 13846 ییفرمان اجرا -7

 میاسقاط و لغو تحر ن،یتضم ندیافر فصل چهارم:

 دهمتح االتیا یها میدر نظام تحر نیسازوکار تضم :گفتار اول

 : مجازات1بند 

 ها مهیها و جر مجازات یقانون یمبان -1

 یالملل نیب یاقتصاد یاضطرار اراتیلف( قانون اختا

 ب( قانون تجارت با دشمن
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 یمیتحر یها سازوکار افزودن و خروج از فهرست :گفتار دوم

 SDGTو  FTO یها : آثار متفاوت فهرست1بند 

 ییقضا یدگینحوه رس -1

 FTOفهرست  الف(

 SDGTب( فهرست 

 در روند افزودن به فهرست یالزامات قانون -2

 روند خروج از فهرست یالزامات قانون -3

 ها در روند افزودن به فهرست یدار وزارت امور خارجه و وزارت خزانه اراتی: تفاوت اخت2بند 

 یخارج یی: آثار اقدامات دفتر کنترل دارا3بند 

 یآثار مال -1

 یرمالیآثار غ -2

 متحده االتیا یها میند اسقاط و لغو تحریفرا :گفتار سوم

 ییاجرا نی: اختتام فرام1بند 

 یمیتحر نی: اختتام قوان2بند 

 یالتیا یها می: اختتام تحر3بند 

 یریگجهینت

 ضمائم

 ی. سؤاالت عموم1

 ها تیدادن به فعال انی. پا2
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 . صدور مجوز4

 سؤاالت گری. د5

31 CFR Part 560 IRANIAN TRANSACTIONS AND SANCTIONS 

OFAC Frequently Asked Questions 
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NDAA 2012 

TRA 

IFCA 
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Sanctions Relating to Iran’s Energy, Shipping, and Shipbuilding Sectors 

Sanctions relating to the Sale, Supply, or Transfer of Certain Materials to 

or from Iran (relating to IFCA)  

CAATSA 

Provision of Good and Service to Diplomatic Missions of Iran 

Executive Order 13846 

General Licenses 

General Licenses (GL) for Agricultural Commodities, Medicine, and 

Medical Devices in the Iranian Transactions and Sanctions Regulations 
 

Amendments to the General Licenses for the Exportation or Reexportation 

of Agricultural Commodities, Medicine, and Medical Devices to Iran 
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