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گفتنی است متن انگلیسی مبنای . ترجمھ فارسی خالصھ متن اصلی برنامھ جامع اقدام مشترک منتشر شد
  .عمل خواھد بود

 :، متن توافق بھ شرح زیر استمھرخبرگزاری بھ گزارش 

 مقدمھ و مفاد عمومي
چین، فرانسھ، آلمان، فدراسیون روسیھ، انگلیس و ( ۵+۱جمھوري اسالمي ایران و گروه     

، در مورد این )ایاالت متحده، و نماینده عالي اتحادیھ اروپایي در امور خارجی و سیاست امنیتی
این برجام بازتاب یک فرآیند گام بھ گام . م گیري نمودندتصمی) برجام(برنامھ جامع اقدام مشترک 

بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل بھ نحو مندرج در این سند و پیوست ھاي آن است کھ قرار است 
 .توسط شوراي امنیت مورد تایید قرار گیرد

ي اجراي کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماھیت صرفا صلح آمیز برنامھ ھستھ ا    
 .ایران خواھد شد

کند کھ ھیچگاه و تحت ھیچ شرایطي در پي سالح ھاي ھستھ اي، تولید و  ایران مجددا تائید مي    
 .یا بھ دست آوردن آنھا نخواھد بود
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اجراي موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواھد ساخت تا بھ طور کامل حق خود بر     
طبق مواد ذیربط معاھده عدم اشاعھ ھستھ اي و  انرژي ھستھ اي جھت مقاصد صلح آمیز را

ھمسو با تعھداتش در آن سند استیفاء نماید و در نتیجھ با برنامھ ھستھ اي ایران ھمچون برنامھ ھر 
 .دولت دیگر غیر دارنده سالح ھاي ھستھ اي عضو معاھده عدم اشاعھ رفتار خواھد شد

ي امنیت سازمان ملل متحد و ھمچنین این برجام موجب لغو جامع کلیھ تحریم ھاي شورا    
تحریم ھاي چندجانبھ و ملي مرتبط با برنامھ ھستھ اي ایران و نیز شامل گام ھایي براي ایجاد 

 .دسترسي در حوزه ھاي تجارت، فناوري، مالي، و انرژي خواھد شد

رج در و ایران مجددا بر تعھد خود نسبت بھ اھداف و اصول ملل متحد بھ نحو مند ۵+۱گروه     
 .منشور سازمان ملل متحد تاکید مي نمایند

کنند کھ معاھده عدم اشاعھ ھستھ اي کماکان مبناي اساسي رژیم  و ایران اذعان مي ۵+۱گروه     
عدم اشاعھ ھستھ اي و رکن بنیادین پیگیري خلع سالح ھستھ اي و استفاده ھاي صلح آمیز از 

 .اي مي باشد  انرژي ھستھ

ان بر عھده مي گیرند کھ این برجام را با حسن نیت و در فضایي سازنده، بر و ایر ۵+۱گروه     
مبناي احترام متقابل اجرا نمایند، و از ھرگونھ اقدام مغایر با نص، روح و ھدف این برجام 

از تحمیل الزامات مقرراتي و آئین نامھ اي تبعیض آمیز، بھ  ۵+۱گروه . خودداري نمایند
امات محدودیت سازي کھ مشمول این برجام مي شوند، خودداري جایگزیني تحریم ھا و اقد

آذرماه  ۳کھ در تاریخ ) توافق ژنو(این برجام بر پایھ اجراي برنامھ اقدام مشترک . خواھند ورزید
      .در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار مي گردد ۱۳۹۲

رت بر اجراي این برجام و ایران بھ منظور نظا ۵+۱کمیسیون مشترکي متشکل از گروه     
کمیسیون مشترک بھ . تشکیل خواھد شد و وظایف پیش بیني شده در این برجام را ایفا خواھد نمود

موضوعات ناشي از اجراي این برجام رسیدگي نموده و مطابق با مفادي کھ در پیوست مربوطھ 
 .شرح داده شده است، عمل خواھد کرد

ي خواستھ خواھد شد تا نسبت بھ اقدامات داوطلبانھ مرتبط با المللی انرژي اتم  از آژانس بین    
از آژانس درخواست . ھستھ اي بھ نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستي آزمایي نماید

خواھد شد کھ بھ طور منظم بھ شوراي حکام، و آنگونھ کھ در این برجام مقرر شده است بھ 
بھ آژانس در خصوص   قواعد و مقررات مربوطھ کلیھ. شوراي امنیت اطالع رساني نماید

 .ھاي دخیل بھ طور کامل رعایت خواھد شد حفاظت از اطالعات توسط کلیھ طرف

و ایران مي  ۵+۱کلیھ مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً براي اجراي آن بین گروه     
یا براي اصول بنیادین حقوق بین ایجاد رویھ براي ھیچ دولت دیگری،   بایست بھ منزلھ  باشد و نمي

عدم اشاعھ ھستھ اي و سایر اسناد مربوطھ، و ھمچنین   الملل و حقوق و تعھدات وفق معاھده
 .بین المللی تلقي گردد  شده  اي شناختھ  اصول و رویھ



 .بھ جزئیات فني اجراي این برجام در پیوست ھاي این سند پرداختھ مي شود    

و ایران در چارچوب این برجام، بھ نحو مقتضي در  ۵+۱شورھاي گروه اتحادیھ اروپایي، ک    
اي ھمکاري کرده و در طرح ھاي مربوط بھ ھمکاري   زمینھ مصارف صلح آمیز انرژي ھستھ

ھاي ھستھ اي صلح آمیز کھ مشترکا توسط طرفین تعیین مي شوند، از جملھ از طریق مشارکت 
 .آژانس، تعامل خواھند نمود

این برجام را براي تصویب بھ شوراي امنیت ارائھ   تاییدکننده   نامھ نویس قطع پیش ۵+۱گروه     
خواھد کرد کھ تاکید می نماید کھ انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این 
موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطھ جدید با ایران را 

این قطعنامھ شوراي امنیت، ھمچنین لغو تمامي مفاد وضع شده وفق قطعنامھ ھاي . ایداعالم می نم
قبلي شوراي امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت ھای خاص؛ و خاتمھ بررسی موضوع 

سال پس از روز توافق برجام را مقرر  ۱۰ھستھ ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل 
 .خواھد نمود

ش بیني شده در این برجام براي دوره ھاي زماني مربوطھ بھ شرحي کھ خواھد آمد و مفاد پی    
 .جزئیات آن در پیوست ھا ذکر شده است، اجرا خواھد شد

و ایران ھر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، بھ منظور بازنگری و  ۵+۱گروه     
اجماع، در سطح وزیر دیدار  ارزیابي پیشرفت صورت گرفتھ، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با

 .خواھند نمود

اقدامات داوطلبانھ زیر را در چارچوب زماني کھ جزئیات آن در این برجام  ۵+۱ایران و گروه 
 :و پیوست ھاي آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواھند نمود

 ھستھ ای
 سازی، ذخایر  سازی، تحقیق و توسعھ غنی  غنی -الف
  ھای غنی  فعالیت  ھای مورد توافق در مورد ھمھ برخی محدودیت طرح بلندمدت ایران شامل    

سازی اورانیوم، از جملھ برخی محدودیت ھای   سازی اورانیوم و فعالیت ھای مرتبط با غنی
مشخص در برخی فعالیت ھای خاص تحقیق و توسعھ، برای ھشت سال نخست، و بھ دنبال آن، با 

ایران برای   سازی  ھای غنی بعدی فعالیت  ت مرحلھیک ضرباھنگ معقول، تکامل تدریجی بھ سم
ایران بھ تعھد داوطلبانھ . خواھد بود ۱آمیز، بھ نحو موصوف در پیوست   اھداف منحصرا صلح

سازی خود   سازی و تحقیق و توسعھ غنی  خود، بھ نحو شرح داده شده در برنامھ بلندمدت غنی
رای پروتکل الحاقی ارائھ خواھد شد پایبند خواھد ایران ب  اولیھ  کھ بھ عنوان بخشی از اعالمیھ

 .بود



طی . خود خواھد نمود IR-۱ ایران، در ده سال آغاز بھ از رده خارج کردن سانتریفیوژھای    
سازي اورانیوم   سازی خود در نطنز را حداکثر تا ظرفیت غني  این دوره، ایران ظرفیت غنی

سانتریفیوژھاي اضافي و . خواھد داشتنصب شده نگھ  IR-۱ سانتریفیوژ ۵۰۶۰تعداد 
سازي مربوطھ در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس بھ نحو مشروح در   ھاي غني زیرساخت

 .انبار خواھد شد ۱پیوست 

شده منتج نشود   اي کھ بھ انباشت اورانیوم غني  سازی را بھ شیوه  غنی  ایران تحقیق و توسعھ    
سال شامل صرفا  ۱۰سازی ایران با اورانیوم برای مدت   نیتحقیق و توسعھ غ. ادامھ خواھد داد

خواھد بود، و ایران  ۱بھ نحو تشریح شده در پیوست  IR-۸ و IR-۴ ،IR-۵ ،IR-۶ ماشین ھاي
سازی   ھای جداسازی ایزوتوپ برای غنی  بھ نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری

ادامھ خواھد داد، و در میانھ  IR-۸ و IR-۶ ھای هایران بھ تست دستگا. اورانیوم وارد نخواھد شد
آغاز  ۱را بھ نحو مشخص شده در پیوست  IR-۸ و IR-۶ سال ھشتم، تست تا سی دستگاه ماشین

 .خواھد کرد

را از رده خارج می نماید، بھ جز نحوه مندرج در  IR-۱ ھمچنان کھ ایران سانتریفیوژھای    
سانتریفیوژ نخواھد کرد، و سانتریفیوژھای از کار افتاده اقدام بھ ساخت یا سرھم کردن  ۱پیوست 

ھای سانتریفیوژ پیشرفتھ را صرفا  ایران تولید دستگاه. را با نوع مشابھ جایگزین خواھد نمود
از پایان سال ھشتم، و بھ نحو . برای فعالیت ھای مشخص شده در این برجام صورت خواھد داد

 IR-۶ ت تعداد مورد توافقی از دستگاه ھای سانتریفیوژ، ایران آغاز بھ ساخ۱مندرج در پیوست 
بدون روتورز نموده و تمامی دستگاه ھای تولید شده را در نطنز، تا زمانی کھ بر اساس  IR-۸ و

 .برنامھ بلندمدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواھد نمود

سازي   سال، فعالیت ھاي مرتبط با غني ۱۵برای ایران بر اساس برنامھ بلندمدت خود،     
سازی   تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی  اورانیوم، از جملھ تحقیق و توسعھ
درصد نگھ خواھد  ۶۷/۳سازی اورانیوم خود را تا سقف   نطنز انجام خواھد داد، سطح غنی

سازی اورانیوم و از   حقیق و توسعھ غنیسازی اورانیوم و ت  داشت، و، در فردو، از ھرگونھ غنی
 .پذیر خودداري خواھد ورزید  نگاھداری ھرگونھ مواد شکافت

. آوري تبدیل خواھد نمود ایران تاسیسات فوردو را بھ یک مرکز ھستھ اي، فیزیک و فن    
ي ھاي تحقیقات  ھاي مشترک علمي در حوزه  گذاري  المللی از جملھ بھ شکل سرمایھ  ھمکاري بین

در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات  IR-۱ ماشین ۱۰۴۴. مورد توافق ایجاد خواھد شد
دو عدد از این آبشارھا بھ ھمراه زیرساخت ھای مربوطھ بدون اورانیوم . فردو باقي خواھد ماند

ھا، برای تولید   از جملھ از طریق اصالح مقتضی زیرساخت  بھ چرخش ادامھ خواھد داد و
ھای مربوطھ بھ   زیرساخت  چھار آبشار دیگر بھ ھمراه کلیھ. ھاي پایدار منتقل خواھد شد ایزوتوپ

  ھاي مرتبط با غني  کلیھ سانتریفیوژھاي دیگر و زیرساخت. صورت ساکن باقی خواھند ماند



انبار خواھد  ۱آوری و تحت نظارت مستمر آژانس بھ نحو مشخص شده در پیوست   سازي جمع
 .شد

دت پانزده سال، و ھمچنان کھ ایران بھ طور تدریجی بھ سمت رسیدن بھ طی این م    
کند، ذخایر اورانیوم   المللی کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می  استانداردھای بین

درصد یا معادل آن در سایر  ۶۷/۳کیلوگرم ھگزافلوراید اورانیوم غني شده تا  ۳۰۰خود را بھ 
المللی و   ھاي بین  مقادیر اضافھ بر این میزان براساس قیمت. ھد کرداشکال شیمیایي محدود خوا

در عوض دریافت ھگزافلوارید اورانیوم طبیعي تحویل داده شده بھ ایران، بھ فروش رسیده و بھ 
. المللی تحویل داده خواھد شد، یا بھ سطح اورانیوم طبیعي ترقیق خواھد گردید  خریدار بین

در مجتمع ھاي سوخت تولید شده از روسیھ یا سایر منابع، براي  اورانیوم غني شده موجود
را دارا باشد، در زمره  ۱استفاده در راکتورھاي ھستھ اي ایران، اگر شرایط مندرج در پیوست 

 .فوق الذکر محاسبھ نخواھد شد UF۶ کیلوگرم ذخیره ۳۰۰این 

ھمکاري ھاي فني  کمیسیون مشترک از کمک بھ ایران، از جملھ بھ نحو مقتضي از طریق
آژانس، حمایت خواھد نمود تا سوخت ھستھ اي تولید شده توسط ایران حائز استانداردھاي کیفي 

درصد بھ منظور استفاده  ۲۰تا  ۵کلیھ اکسید اورانیوم باقي مانده غني شده بین . المللی گردد  بین
في مورد نیاز ھر گونھ سوخت اضا. در راکتور تحقیقاتي تھران بھ سوخت تبدیل خواھد شد

 .المللی در دسترس ایران قرار خواھد گرفت  راکتور تحقیقاتي تھران، با نرخ بازارھاي بین

 فرآوري-اراک، آب سنگین، باز -ب
ایران مبادرت بھ بازطراحي و بازساخت یک راکتور تحقیقاتي آب سنگین مدرنیزه شده در     

ھمکاری بین المللی کھ طراحی نھایی  اراک بر اساس طراحی اولیھ مورد توافق و در قالب یک
درصد  ۳٫۶۷آن را نیز تصدیق خواھد کرد، خواھد نمود کھ با استفاده از سوخت غني شده تا 

این راکتور تحقیقات ھستھ اي صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ براي مقاصد . فعالیت خواھد کرد
 .پزشکي و صنعتي را پشتیباني خواھد کرد

. شده و بازسازي شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتي تولید نخواھد کردطراحي -راکتور باز
کلیھ فعالیت ھا براي بازطراحي و ساخت مجتمع ھاي سوخت براي راکتور بازطراحي شده، بجز 

ھمھ سوخت مصرف شده در . برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران انجام خواھد گرفت
المللی   این مشارکت بین. ج از ایران منتقل خواھد شدعمر راکتور بھ خار  اراک براي دوره

، ایران و سایر کشورھایي کھ طرفین ممکن است ۵+۱گروه   مشتمل بر کشورھاي مشارکت کننده
ایران بھ عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راھبری را ایفا خواھد . مشترکا تعیین کنند، خواھد بود

قبل از روز اجرای توافق، یک سند رسمی کھ مسئولیت نمود و گروه پنج بھ عالوه یک و ایران 
ھایی کھ اعضای پنج بھ عالوه یک برعھده خواھند گرفت را مشخص خواھد نمود، منعقد می 

 .نمایند



المللی شامل تضمین عرضھ سوخت، ھمگام   تر بین  ایران برنامھ دارد کھ با ھمکاري گسترده    
در اتکاء بر آب سبک براي راکتورھاي تحقیقاتي و  المللی  با روندھاي پیشرفت فن آوري بین
 .تولید برق آینده خود، حرکت نماید

ھمھ . سال، راکتور آب سنگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نخواھد بود ۱۵بھ مدت     
 .المللی عرضھ خواھد شد  آب سنگین اضافي برای صادرات در بازارھاي بین

مصرف شده کلیھ راکتورھاي ھستھ اي تحقیقاتي و قدرتی فعلي  ایران قصد دارد ھمھ سوخت    
و آینده خود را براي پسمانداری یا اقدامات بعدي، آنگونھ کھ در قراردادھایی کھ بھ نحو صحیح با 

 .طرف دریافت کننده منعقد خواھد شد، از کشور خارج کند

  زشکي و صنعتي از نمونھبھ جز فعالیت ھاي جداسازي با ھدف تولید رادیوایزوتوپ ھاي پ    
سال وارد بازفرآوري یا ساخت تاسیسات  ۱۵شده، ایران بھ مدت   اورانیوم غني  دیده  ھای تابش

بازفرآوري کھ منتج بھ ایجاد   قادر بھ بازفرآوري سوخت مصرفی، یا فعالیت ھاي تحقیق و توسعھ
قصد چنین کاری را قابلیت بازفرآوري سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز 

 .ندارد

 شفافیت و اقدامات اعتمادساز. ج
) ب( ۱۷، وفق ماده )پارلمان(رئیس جمھور و مجلس   اختیارات مربوطھ  ایران، منطبق با    

پروتکل الحاقي بھ موافقتنامھ جامع پادمان خود، این پروتکل را بھ صورت موقتي اجراء، و اقدام 
اصالحي  ۱/۳کرده، و کد  ۵بیني شده در پیوست  بھ تصویب آن در چارچوب زماني پیش

 .ترتیبات فرعي بر موافقتنامھ پادمان خود را بھ طور کامل اجرا خواھد نمود

مورد توافق با » نقشھ راه برای رفع ابھام از مسائل مورد اختالف حال و گذشتھ«ایران     
مربوط بھ برنامھ   گذشتھ آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن بھ مسائل مورد نگرانی حال و

را GOV/۲۰۱۱/۶ آژانس ۲۰۱۱نوامبر  ۸ایران مندرج در ضمیمھ گزارش مورخ   ھستھ ای
اجرای کامل فعالیت ھایی کھ ایران بر اساس این نقشھ راه برعھده می . کامال اجرا خواھد نمود

ارزیابی نھایی  ۲۰۱۵دسامبر  ۱۵تکمیل خواھد شد و متعاقبا مدیرکل تا  ۲۰۱۵اکتبر  ۱۵گیرد تا 
گذشتھ و حال را بھ شورای حکام   خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختالفی باقی مانده

ارائھ خواھد نمود، و فارغ از صالحیت شورای حکام، کشورھای پنج بعالوه یک بھ عنوان 
 اعضای شورای حکام قطعنامھ ای را برای اتخاذ اقدامات الزم، با ھدف بستھ شدن این موضوع،

 .بھ شورای حکام ارائھ خواھند کرد

ایران بھ آژانس اجازه خواھد داد کھ بر اجراي اقدامات داوطلبانھ فوق الذکر براي دوره ھاي     
زماني مربوطھ و نیز اجراي تدابیر شفافیت ساز بھ شرح مندرج در این برجام و پیوست ھاي آن 

در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره حضور بلندمدت آژانس : این اقدامات شامل. نظارت نماید
سنگ معدن اورانیوم تولیدي توسط ایران در ھمھ کارخانھ ھاي تغلیظ سنگ معدن اورانیوم بھ 



سال؛  ۲۰سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزھا و بیلوزھاي سانتریفیوژ بھ مدت  ۲۵مدت 
س از جملھ دستگاه سنجش استفاده از فن آوري ھاي مدرن تائید شده و گواھي شده توسط آژان

سازی بھ صورت مستقیم، و مھر و موم ھاي الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا   میزان غنی
سال، بھ شرح  ۱۵براي اطمینان از رفع سریع نگراني ھاي آژانس در زمینھ دسترسي بھ مدت 

 .۱مندرج در پیوست 

ستھ ای منجر می تواند شود شامل ایران بھ فعالیت ھایی کھ بھ توسعھ تجھیزات انفجاری ھ    
، از جملھ در سطح ۱فعالیت ھای متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم بھ نحو مشخص شده در پیوست 

 .تحقیق و توسعھ، مبادرت نخواھد نمود

، آمده و ۵ایران با کانال خریدی کھ جزئیات آن در این برجام، بھ شرح مندرج در پیوست     
ي امنیت سازمان ملل خواھد بود ھمکاري نموده و مطابق آن عمل مورد تایید قطعنامھ شورا

 .خواھد کرد

 تحریم ھا
قطعنامھ شوراي امنیت سازمان ملل متحد کھ برجام را تایید خواھد نمود تمام مفاد قطعنامھ     

 ۱۷۳۷، )۲۰۰۶( ۱۶۹۶ -ھاي قبلي شوراي امنیت در خصوص موضوع ھستھ اي ایران
 ۲۲۲۴و ) ۲۰۱۰( ۱۹۲۹، )۲۰۰۸( ۱۸۳۵، )۲۰۰۸( ۱۸۰۳، )۲۰۰۷( ۱۷۴۷، )۲۰۰۶(
آزمایی   مرتبط با ھستھ اي توسط ایران، راستی  را ھمزمان با اجراي اقداماِت توافق شده) ۲۰۱۵(

لغو خواھد کرد و محدودیتھاي خاصي را  ۵توسط آژانس، بھ نحو مشخص شده در پیوست   شده
 [۱برقرار خواھد نمود؛  ۲بھ نحو مشخص شده در پیوست 

را، آنگونھ کھ موخرا اصالح شده » مقررات اتحادیھ اروپایی«اتحادیھ اروپایي ھمھ مفاد     
است، کھ کلیھ تحریم ھاي اقتصادي و مالي مرتبط با ھستھ ای را اجرائي مي سازد، از جملھ 

ی مرتبط با ھستھ اي  مربوطھ، ھمزمان با اجراي اقداماِت توافق شده  فھرست افراد مشخص شده
، کھ توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو ۵ط ایران، بھ نحو مشخص شده در پیوست توس

شامل تمامی تحریم ھا و تدابیر محدودکننده در حوزه ھاي زیر، کھ در ) این لغو(خواھد کرد، و 
 :تشریح شده، خواھد بود ۲پیوست 

موسسات مالی، و اشخاص و نقل و انتقاالت مالي بین اشخاص و نھادھای اروپایی، از جملھ  -الف
 نھادھای ایرانی از جملھ موسسات مالی؛

ھاي بانکي، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکھای تابعھ  فعالیت -ب
 بانکھای ایرانی در قلمرو کشورھای عضو اتحادیھ؛

 ارائھ خدمات بیمھ و بیمھ اتکائي؛ -ج



برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده ) از جملھ سوئیفت( ارائھ خدمات پیام رساني مالي -د
 شامل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ ۲پیوست  ۱  در الحاقیھ

 ؛)اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمھ(حمایت مالی از تجارت با ایران  -ه

 اي ترجیحي بھ دولت ایران؛تعھد بھ پرداخت وام ھاي بالعوض، خدمات مالي و وام ھ -و

 معامالت راجع بھ اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛ -ز

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

 صادرات تجھیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش ھاي نفت، گاز و پتروشیمي؛ -ط

 یھ گذاری در حوزه ھای نفت و گاز و پتروشیمی؛سرما -ی

 صادرات تجھیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛ -ک

 طراحی و ساخت کشتی ھای باری و تانکرھای نفتی؛ -ل

 ؛(classification) ارائھ خدمات پرچم و تعیین وضعیت -م

 انی؛دسترسی بھ فرودگاه ھای اتحادیھ اروپایی برای ھواپیماھای باری ایر -ن

 صادرات طال، فلزات گرانبھا و الماس؛-س

 تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛ -ع

صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمھ ساختھ مانند آلومینیوم و فوالد و صادرات نرم افزار  -ف
 برای یکپارچھ سازی فرآیندھای صنعتی؛

مذکور ) منوعیت ویزامسدود شدن اموال و م(لغو فھرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نھادھا  -ذ
 و؛ ۲در الحاقیھ یک پیوست شماره 

 .خدمات تبعی برای ھر یک از گروه ھای فوق -ق

  گیری گسترده  سال پس از روز توافق برجام یا زماني کھ آژانس بھ نتیجھ ۸اتحادیھ اروپایي     
ماند، ھرکدام تر رسیده باشد کھ تمام مواد ھستھ ای در ایران در فعالیت ھای صلح آمیز باقی می 

را کھ تحریمھاي مرتبط با عدم » مقررات اتحادیھ اروپایی«کھ زودتر حاصل شود، تمامي مفاد 
 .اشاعھ را اجرایی می سازد، از جملھ فھرست ھای اسامي، لغو خواھد کرد

را با اثربخشی  ۲ایاالت متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم ھای مشخص شده در پیوست     
اي توسط ایران بھ نحو مشخص شده در   مرتبط با ھستھ  اجراي اقداماِت توافق شده ھمزمان با

، کھ توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساختھ و بھ این توقف ادامھ خواھد ۵پیوست 
 :این تحریمھا شامل حوزه ھای زیر، بھ نحوی کھ در پیوست دو تشریح شده می گردد. داد



، از ۲بانکی با بانک ھا و موسسات مالي ایراني مشخص شده در پیوست  معامالت مالی و. الف
 جملھ بانک مرکزي ایران و افراد و موجودیت ھایي کھ بھ عنوان دولت ایران در فھرست

Specially Designated National and Blocked Person  مشخص شده اند، بھ
و نگھداری حساب ھای واسطھ نزد  شامل افتتاح(آمده است  ۲پیوست  ۳نحوي کھ در الحاقیھ 

 ؛)گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی  موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایھ

 معامالت بھ لایر ایران؛. ب

 ارائھ اسکناس دالر آمریکایی بھ دولت ایران؛. ج

دیت ھا بر ھای تجارت دوجانبھ بر درآمدھای ایران در خارج از کشور شامل محدو محدودیت. د
 نقل و انتقال درآمدھا؛

خرید، پذیره نویسی یا تسھیل معامالت راجع بھ دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضھ . ه
 دولتی؛

خدمات پیام رسانی مالی بھ بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی بھ نحو مندرج در . و
 ؛۲پیوست  ۳الحاقیھ شماره 

 ئي؛خدمات بیمھ ای یا بیمھ اتکا. ز

 تالش برای کاھش فروش نفت ایران؛) توقف. (ح

سرمایھ گذاري شامل مشارکت در سرمایھ گذاری ھای مشترک، کاال، خدمات، اطالعات، . ط
 فناوری و دانش و کمک فني براي بخش ھاي نفت، گاز و پتروشیمي؛

یعی خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصوالت پتروشیمی یا گاز طب. ی
 از ایران؛

صادرات، فروش یا عرضھ فراورده ھای نفتی تصفیھ شده و فراورده ھای پتروشیمی بھ . ک
 ایران؛

 معامالت در حوزه انرژی ایران؛. ل

 ھای کشتیرانی و کشتی سازی و عامالن بنادر ایران؛ معامالت با بخش. م

 خرید و فروش طال و سایر فلزات گرانبھا؛. ن

ت، فلزات خام یا نیمھ ساختھ مانند آلومینیوم، فوالد، زغال سنگ و نرم خرید و فروش گرافی. س
 افزار برای یکپارچھ سازی فرآیندھای صنعتی؛



فروش، عرضھ یا انتقال کاالھا و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی . ع
 ایران؛

 تحریم ھای راجع بھ خدمات تبعی در مورد ھریک از گروه ھای فوق؛. ف

از  ۲پیوست  ۳برداشتن نام افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بھ شرح مندرج در الحاقیھ . ذ
 ؛SDN ؛ یا لیست اشخاص تحریمی غیرSDN فھرست

 ۱۵و  ۷تا  ۵ھای  و بخش ۱۳۶۴۵، و ۱۳۶۲۲، ۱۳۵۹۰، ۱۳۵۷۴لغو دستورات اجرایی . ق
 ؛۱۳۶۲۸دستورالعمل اجرایی 

، اجازه فروش ۵و منطبق با پیوست  ۲یوست ایاالت متحده، بھ نحو مشخص شده در پ    
ھواپیماھای مسافری و قطعات و خدمات مربوطھ بھ ایران؛ مجوز اینکھ اشخاص غیرآمریکایی 

کھ در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی ھستند، بھ نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت 
   .بھ آمریکا را صادر خواھد نمود نمایند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران

ھشت سال پس از روز توافق، یا در زمانی کھ آژانس بھ نتیجھ گیری گسترده تر خود مبنی بر     
اینکھ مواد ھستھ ای در ایران در فعالیتھای صلح آمیز باقی می ماند، ھرکدام کھ زودتر باشد، 

یر بھ منظور اجرایی کردن لغو تحریم ھاي ایاالت متحده اقدام قانوني مقتضي را برای لغو، یا تغی
در خصوص دستیابي بھ اقالم و خدمات مرتبط با ھستھ اي براي  ۲مشخص شده در پیوست 

فعالیت ھاي ھستھ اي مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایاالت متحده نسبت بھ سایر 
 .گرفتسالح ھستھ اي تحت معاھده عدم اشاعھ پی خواھد   دولتھاي غیردارنده

اتحادیھ اروپایی، کشورھای آلمان، انگلیس و فرانسھ و نیز ایاالت متحده فھرست کامل و     
نمایند و آنھا را   ای را مشخص می  جامعی از تحریم ھا یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با ھستھ

روز « ھمچنین اثرات لغو تحریم ھا را از زمان ۲پیوست . لغو خواھند نمود ۵منطبق با پیوست 
چنانچھ در ھر زماني پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد باشد کھ . مشخص خواھد نمود» اجرا

در حال ممانعت  ۵+۱ساز مرتبط با ھستھ ای دیگری از یک عضو   ھر تحریم یا اقدام محدودیت
ف از اجراي کامل لغو تحریم ھا بھ نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با ھد
فیصلھ موضوع با ایران مشورت خواھد نمود و چنانچھ توافق داشتھ باشند کھ لغو این تحریم یا 

 .برجام اقدام مقتضی را بھ عمل خواھد آورد  ساز مناسب است، عضو مربوطھ  اقدام محدودیت

مي توانند  ۵+۱در صورتي کھ قادر بھ فیصلھ این موضوع نباشند، ایران یا ھر عضو گروه 
 .بھ کمیسیون مشترک ارجاع نمایند موضوع را

ھای   چنانچھ قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایاالت متحده مانع از اجرای لغو تحریم    
مشخص شده در این برجام شود، ایاالت متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، 

ایاالت متحده بھ طور فعال، . گامھای مقتضی را بھ منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواھد نمود



مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواھد کرد کھ تغییرات در سیاست ایاالت متحده 
ھای وفق این برجام را در نظر داشتھ و از اقداماتی کھ با این تغییر در   منعکس شده در لغو تحریم

 .سیاست ھمخوانی ندارد خودداری نمایند

ز بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم ھایي کھ اجراي آنھا را وفق این برجام اتحادیھ اروپایي ا     
لغو کرده است، خودداری می نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش بیني شده در این 

ھیچ گونھ تحریم جدید ھستھ اي شوراي امنیت و ھیچ گونھ تحریم جدید اتحادیھ اروپایي . برجام
ایاالت متحده، با حسن نیت، نھایت تالش خود را برای دوام این برجام و  .وجود نخواھد داشت

پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم ھای مشخص شده در پیوست 
دولت ایاالت متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمھور و . دو بھ عمل خواھد آورد

کھ اعمال آنھا را  ۲یل مجدد تحریم ھاي مشخص شده در پیوست کنگره، از بازگرداندن یا تحم
نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش   وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می

دولت ایاالت متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمھور و . بیني شده در این برجام
ایران اعالم کرده . بط با ھستھ اي خودداري خواھد کردکنگره، از اعمال تحریم ھاي جدید مرت

است کھ تحمیل چنین تحریم ھای جدید مرتبط با ھستھ ای را بھ منزلھ مبنایی برای توقف کلی یا 
 .جزیی اجرای تعھدات خود وفق این برجام، تلقی خواھد نمود

م ھا وفق این برجام، بھ منظور تضمین شفافیت و کارآمدي در ارتباط با لغو تحری ۵+۱گروه     
اتحادیھ اروپایي و دولتھاي . تدابیر اداري و آئین نامھ ھاي اجرایی کافی را تمھید خواھند کرد

عضو و ھمچنین ایاالت متحده دستورالعمل ھاي مرتبط را صادر خواھند نمود و در خصوص 
د، بیانیھ ھایي را جزئیات تحریم ھا یا اقدامات محدودیت سازي کھ بھ موجب این برجام لغو شده ان

اتحادیھ اروپایي و دولت ھاي عضو و ایاالت . کھ در دسترس عموم باشد، منتشر خواھند کرد
متحده متعھد ھستند کھ در خصوص محتواي این دستورالعمل ھا یا بیانیھ ھا با ایران بھ صورت 

 .منظم و بنا بھ اقتضاء مشورت نمایند

ن برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبناي و ایران متعھد ھستند کھ ای ۵+۱گروه     
احترام متقابل اجرا نمایند و از ھرگونھ اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام کھ اجراي 

و ایران تمام  ۵+۱مقامات ارشد دولتی در گروه . موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداري کنند
این برجام، از جملھ در بیانات عمومی خود، بھ کار تالش خود را برای اجرای موفقیت آمیز 

کلیھ اقدامات الزم را براي لغو تحریم ھا بھ نحو مقتضي بھ عمل  ۵+۱گروه ] ۲. [خواھند بست
خواھند آورد، و از تحمیل مقررات آئین نامھ اي استثنائي یا تبعیض آمیز و الزامات شکلي بھ جاي 

 .وشش این برجام، خودداري می ورزندساز تحت پ تحریم ھا و اقدامات محدودیت

اتحادیھ اروپایي و دولت ھاي عضو و ھمچنین ایاالت متحده، منطبق با قوانین خود، از     
ھرگونھ سیاست با ھدف خاص تاثیرگذاری خصمانھ و مستقیم بر عادي سازي تجارت و روابط 



آمیز این   جرای موفقیتشان مبنی بر عدم اخالل در ا اقتصادي با ایران، در تعارض با تعھدات
 .برجام خودداري خواھند کرد

سازي را نسبت بھ افراد و یا نھادھا بھ دلیل مبادرت   ھیچ تحریم یا اقدام محدودیت ۵+۱گروه     
ھایي کھ مشمول لغو تحریم ھای مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواھند کرد   بھ فعالیت

بھ دنبال . منطبق باشد ۵+۱سایر قوانین و مقررات جاری گروه ھا با   مشروط بر اینکھ این فعالیت
، تحقیقات در دست رسیدگی در ۲لغو تحریم ھا وفق این برجام بھ نحو مشخص شده در پیوست 

خصوص نقض ھاي احتمالي تحریم ھا یا اقدامات محدودیت ساز می تواند طبق قوانین ملی 
 .مربوطھ مورد بازبینی واقع شود

، اتحادیھ اروپایي و دولت ھاي عضو آن ۵زمان بندي مشخص شده در پیوست منطبق با     
اجراي اقدامات قابل اعمال نسبت بھ افراد و نھادھای فھرست شده، از جملھ بانک مرکزي ایران 

و ملحقات آن لغو  ۲و سایر بانک ھا و موسسات مالي ایراني را بھ نحو تفصیل یافتھ در پیوست 
، ایاالت متحده برخی نھادھا و افراد ۵زمان بندي تعیین شده در پیوست منطبق با . خواھد نمود

 Foreign و برخي نھادھا و افراد موردنظر را از فھرست SDN موردنظر را از فھرست
Sanctions Evaders  و ملحقات آن آمده  ۲خارج خواھد کرد کھ تفصیل آن در پیوست

 .است

المللی با ایران در پروژه ھاي   و شرکاي بین ۵+۱اتحادیھ اروپایی و کشورھای گروه     
مشترک در زمینھ فن آوري ھستھ اي صلح آمیز از جملھ نیروگاه ھستھ اي، راکتورھاي 

تحقیقاتي، تولید سوخت، تحقیق و توسعھ پیشرفتھ مشترک مورد توافق ھمانند گداخت ھستھ اي، 
روز، آموزش افراد، ایمني و  ایجاد مرکز پزشکي ھستھ اي منطقھ اي با فن آوري ھاي پیشرفتھ

، از جملھ از طریق پروژه ۳امنیت ھستھ اي، و حفاظت محیط زیستي، بھ نحو مندرج در پیوست 
آنان تدابیر الزم برای اجرای این پروژه ھا را بھ . ھاي ھمکاري فني آژانس، تعامل خواھند کرد

 .نحو مقتضی اتخاذ خواھند نمود

م ھاي الزم براي تضمین دسترسي ایران در حوزه ھاي و ایران در خصوص گا ۵+۱گروه     
اتحادیھ اروپایي حوزه ھاي ممکن براي . تجارت، فن آوري، مالي و انرژي توافق خواھند کرد

ھمکاري بین اتحادیھ اروپایي، دولت ھاي عضو و ایران را بررسي بیشتر خواھد نمود، و در این 
عتبارات صادراتي بھ منظور تسھیل تجارت، چارچوب بھره گیري از ابزارھاي ممکن ھمانند ا

 .تامین اعتبار پروژه ھا و سرمایھ گذاري در ایران را بررسي خواھد کرد

 برنامھ اجرایی
 ۵تعھدات خود وفق برجام را بر اساس توالی مشخص شده در پیوست  ۱+۵ایران و گروه     

 :نقاط عمده برای اجرا بھ شرح زیر می باشد. اجرا خواھند کرد



  و ایران جمع ۱+۵روز نھایی شدن، تاریخی است کھ در آن مذاکرات این برجام میان گروه . فال
ای کھ این برجام را تایید می نماید بھ شورای امنیت   بندی شده، و بی درنگ بھ دنبال آن، قطعنامھ

 .سازمان ملل برای تصویب بدون تاخیر تسلیم خواھد شد

این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ  روز توافق، نود روز پس از تایید. ب
مقدمی کھ با رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواھد بود کھ در آن، این برجام و تعھدات 

از این روز، اعضاء برجام آغاز بھ فراھم . مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواھند شد
 .اجرای تعھدات خود وفق برجام خواھند نمود آوردن ترتیبات و تمھیدات الزم برای

روز اجرا، زمانی است کھ در آن، ھمزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای . ج
، اتحادیھ ۵پیوست  ۱۴٫۱۲تا  ۱۴٫۱تدابیر مرتبط با ھستھ ای ایران بھ نحو مندرج در بخش ھای 

را انجام  ۵پیوست  ۱۶و  ۱۵ر بخشھای اروپایی و ایاالت متحده بھ ترتیب اقدامات مشروحھ د
پیوست  ۱۷داده و منطبق با قطعنامھ شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش 

 .در سطح سازمان ملل متحد انجام می شود ۵

روز انتقالی، ھشت سال پس از روز توافق خواھد بود، یا تاریخی کھ مدیرکل آژانس گزارشی . د
ل بر اینکھ آژانس بھ نتیجھ گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکھ تمام مواد ھستھ ای ارائھ نماید دا

در آن روز، اتحادیھ . در ایران در فعالیت ھای صلح آمیز باقی می ماند، ھرکدام زودتر باشد
را انجام  ۵پیوست  ۲۱و  ۲۰اروپایی و ایاالت متحده بھ ترتیب اقدامات مشروحھ در بخشھای 

در  ۵پیوست  ۲۲با قطعنامھ شورای امنیت، اقدامات شرح داده شده در بخش  داده، و منطبق
سطح سازمان ملل متحد صورت خواھد پذیرفت و ایران، منطبق با اختیارات قانونی رییس 

 .جمھور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواھد نمود

ست کھ در آن، قطعنامھ شورای روز خاتمھ قطعنامھ شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزی ا. ه
امنیت سازمان ملل متحد کھ این برجام را تایید می نماید، منطبق با شرایط خود خاتمھ می یابد، کھ 

این روز ده سال از زمان روز توافق خواھد بود، مشروط بھ اینکھ مفاد قطعنامھ ھای قبلی 
پیوست  ۲۵شرح داده شده در بخش در آن روز، اتحادیھ اروپایی اقدامات . بازگردانده نشده باشد

 .را بھ انجام می رساند ۵

، فارغ از مدت ذکر شده در این برجام ۵توالی و نقاط عمده درج شده در باال و در پیوست  .۳۵
    برای تعھدات برجام است

 ساز و کار حل و فصل اختالفات
را رعایت ننموده اند،  تعھدات خود ۵+۱چنانچھ ایران معتقد باشد کھ ھر یک یا کلیھ گروه   .۳۶

ایران مي تواند موضوع را بھ منظور حل و فصل بھ کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ بھ ھمین 
معتقد باشد کھ ایران تعھدات خود را رعایت  ۵+۱ترتیب، چنانچھ ھر یک از اعضاي گروه 
یون کمیس. مي تواند اقدام مشابھ بھ عمل آورد ۵+۱نکرده است، ھر یک از دولت ھاي گروه 



روز زمان خواھد داشت تا موضوع را فیصلھ دھد، مگر اینکھ این زمان با اجماع  ۱۵مشترک 
متعاقب بررسي کمیسیون مشترک، چنانچھ ھر عضو معتقد باشد کھ موضوع پایبندي . تمدید شود

 .فیصلھ نیافتھ است، مي تواند موضوع را بھ وزیران امور خارجھ ارجاع دھد

شت تا موضوع را فیصلھ دھند، مگر اینکھ این زمان با اجماع تمدید روز خواھند دا ۱۵وزیران 
 –بررسي در سطح وزیران ) یا بھ جاي(ھمزمان با  –پس از بررسي کمیسیون مشترک . شود

خواه عضو شاکي یا عضوي کھ اجراي تکالیف اش موضوع بوده است مي تواند درخواست نماید 
یکي از سوي ھر (ز سھ عضو خواھد بود کھ موضوع توسط یک ھیات مشورتي کھ متشکل ا

ھیات مشورتي مي . بررسي شود) یک از طرف ھاي درگیر در اختالف و طرف سوم مستقل
. روز ارائھ نماید ۱۵بایست نظریھ غیرالزام آوري را در خصوص موضوع پایبندي ظرف 

روز  ۵از  روزه موضوع فیصلھ نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر ۳۰چنانچھ، متعاقب این فرایند 
 .نظریھ ھیات مشورتي را با ھدف فیصلھ موضوع بررسي خواھد کرد

چنانچھ موضوع کماکان بھ نحو مورد رضایت طرف شاکي فیصلھ نیافتھ باشد، و چنانچھ طرف 
مي باشد، آنگاه آن طرف مي تواند » عدم پایبندی اساسي«شاکي معتقد باشد کھ موضوع، مصداق 

وان مبناي توقف کلي و یا جزئي اجراي تعھدات اش وفق برجام موضوع فیصلھ نیافتھ را بھ عن
قلمداد کرده یا بھ شوراي امنیت سازمان ملل متحد ابالغ نماید کھ معتقد است موضوع مصداق 

 .بشمار مي آید» عدم پایبندی اساسي«

متعاقب دریافت ابالغ طرف شاکي، بھ نحو مشروح در فوق، بھ ھمراه توضیحي از تالش  .۳۷
وام با حسن نیت آن طرف براي طي فرایند حل و فصل اختالف پیش بیني شده در برجام، ھاي ت

شوراي امنیت سازمان ملل متحد مي بایست منطبق با رویھ ھای خود در خصوص قطعنامھ اي 
روز از تاریخ  ۳۰چنانچھ قطعنامھ فوق الذکر ظرف . برای تداوم لغو تحریم ھا راي گیري نماید

سد، سپس مفاد قطعنامھ ھاي سابق شوراي امنیت سازمان ملل متحد مجددا ابالغ بھ تصویب نر
اعمال خواھند شد، مگر اینکھ شوراي امنیت سازمان ملل متحد بھ نحو دیگري تصمیم گیري 

 .نماید

در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادھایی کھ بین ھر طرف و ایران یا افراد و 
عمال آنھا امضا شده باشد، دارای اثر عطف بھ ماسبق ندارد نھادھای ایرانی قبل از تاریخ ا

مشروط بھ این کھ فعالیت ھای صورت گرفتھ وفق اجرای این قراردادھا منطبق با این برجام و 
شوراي امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت . قطعنامھ ھای قبلی و فعلی شورای امنیت باشد

ت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی کھ گیری مبتنی بر ممانع  خود برای تصمیم
ظرف این مدت موضوعی کھ موجب ابالغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه ھاي 

. طرف ھاي اختالف و ھرگونھ نظریھ صادره توسط ھیات مشورتي را ملحوظ خواھد داشت
ال شوند، ایران این امر را بھ ایران بیان داشتھ است کھ چنانچھ تحریم ھا جزئا یا کال مجددا اعم

 منزلھ زمینھ ای برای توقف کلی یا جزئی تعھدات خود وفق این برجام قلمداد خواھد نمود
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 موارد عمومی 

از  5شماره  ترتیب اجرای این تعھدات کھ در این پیوست آمده است، در ضمیمھ .1 
بجز مواردی کھ مشخص شده، . مشخص شده است) برجام(برنامھ اقدام مشترک 

 .زمان شروع تعھدات از روز اجرای توافق خواھد بود

  

 راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک  

ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز ھستھ ای و تولید رادیو ایزوتوپ  .2  
. تور تحقیقاتی آب سنگین اراک را مدرن خواھد کردھای صنعتی و دارویی، راک

ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز ھستھ ای و نیازھای تولیدی، از جملھ 
ھای میلھ و مجتمع سوخت و مواد ساختاری، بر اساس طراحی مفھومی  تست نمونھ

احی و ، این راکتور را دوباره طر)کھ بھ این پیوست الحاق شده است(موافقت شده 
طراحی بھ صورتی خواھد بود کھ تولید پلوتونیم در کمترین . بازسازی خواھد کرد

مقدار ممکن باشد و در شرایط نرمال پلوتونیم با خصوصیات مناسب ساخت سالح 
. مگاوات حرارتی تجاوز نکند 20قدرت راکتور باز طراحی شده از. اتمی تولید نکند

می گذارند کھ برای توسعھ و تکمیل طراحی و ایران این تفاھم را بھ اشتراک  1+5
نھایی، پارامترھایی کھ در طراحی مفھومی بیان شده است می تواند دستخوش تغییر 

 .و تنظیم شود، منوط بھ آنکھ اھداف و مقاصد پیش گفتھ ھمچنان پا بر جا باقی بماند

خواھد ایران بھ ساخت و ساز راکتور ناتمام موجود برمبنای طرح اولیھ ادامھ ن .3
تمام . داد و کالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگھداری می کند

شوند کھ برای کاربرد ھستھ ای غیر قابل  کانالھای کالندریا با بتن بھ گونھ ای پر می
برای . استفاده باشد و آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند

راکتور آب سنگین اراک، ایران بیشترین استفاده را از زیر  مدرن کردن و بازسازی
 .ساختھای موجود در راکتور آب سنگین اراک خواھد داشت

  

ایران بھ عنوان مدیر پروژه نقش راھبری و مسئولیت اجرای مدرن سازی و  .4
 5+1بازسازی راکتور آب سنگین اراک را بھ عھده می گیرد و ھر کدام از اعضای 

یتی کھ در این پیوست ذکر شده است را در ارتباط با مدرن سازی و تقبل مسئول
یک کار گروه متشکل از . بازسازی راکتور آب سنگین اراک بھ عھده می گیرند

تشکیل خواھد شد تا زمینھ بازطراحی و بازسازی این راکتور را  5+1اعضای 
اجرای پروژه المللی متشکل از ایران و گروه کاری،  یک مشارکت بین. فراھم سازد

گروه کاری می تواند با اضافھ شدن . مدرن سازی را بھ عھده خواھد گرفت
 5+1اعضای . کشورھای دیگر بھ جمع مشارکت ایران و گروه کاری بزرگتر شود

و ایران اسنادی را امضاء خواھند کرد کھ در آن تعھد قوی در پروژه مدرن سازی 
شده است کھ متضمن نقشھ راه برای راکتور اراک قبل از روز اجرای برجام بیان 



راتعریف می کند و متعاقباً  5+1مدرن سازی راکتورخواھد بود و مسئولیت اعضای 
اعضای تشکیل دھنده کار گروه کمک ھای . قراردادھا بر اساس آن منعقد می شود

زطراحی و بازسازی راکتور ھماھنگ با قوانین ملی خود با ایران الزم را برای با
خواھند کرد بھ صورتی کھ ساخت و راه اندازی ایمن و بھ موقع راکتور مدرن را 

 .امکان پذیر سازد

  

ایران و گروه کاری ھمکاری خواھند کرد تا طرح نھایی راکتور مدرن و  .5
ت توسط ایران انجام گیرد، و طراحی آزمایشگاه ھای مربوط بھ آن کھ قرار اس

المللی ھم خوانی داشتھ باشد بھ طوری  بررسی اینکھ امنیت آن با استانداردھای بین
. کھ راکتور توسط نظام ایمنی ایران پروانھ راه اندازی و بھره برداری دریافت کند

طرح نھایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه ھای مربوط بھ آن بھ کمسیون 
کمیسیون مشترک بررسی وتایید طراحی نھایی را در سھ .خواھد شد مشترک ارائھ

چنانچھ کمیسیون مشترک بررسی . ماه بعد از دریافت طرح نھایی بھ اتمام می رساند
و تایید آن را در مدت سھ ماه بھ پایان نرساند، ایران می تواند این مورد را از طریق 

 .مکانیزم پیش بینی شده در این برجام پیگیری کند

  

آژانس بر ساخت راکتور نظارت کرده و بھ کارگروه جھت انطباق آن با طراحی  .6
 .نھایی تایید شده گزارش می دھد

  

اعضای . بھ عنوان مدیر پروژه، ایران مسئولیت ساخت را بھ عھده می گیرد .7
بر مبنای قوانین ملی خود اقدامات مناسب اداری، قانونی، فنی و قانون گذاری  1+5

از طریق مکانیزم  5+1اعضای . پشتیبانی از این ھمکاری را انجام می دھدبرای 
ھای پایھ گذاری شده در این برجام و ھمچنین از طریق مشارکت ھای مالی 

مربوطھ، خریدھای مورد نیاز ایران، انتقال و تھیھ مواد، تجھیزات، سیستمھای ابزار 
ور بازطراحی شده را دقیق و کنترل و تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت راکت

 .پشتیبانی می کنند

  

از طریق ھمکاری ھای فنی آژانس چنانچھ متناسب باشد، از جملھ  5+1اعضای  .8
و نھ محدود بھ کمک ھای فنی و مالی، امکانات ساخت ایمن و بھ موقع راکتور آب 
سنگین اراک و آزمایشگاه ھای مربوط بھ آن را فراھم و تدارک مواد و تجھیزات، 

ار دقیق و سیستم ھای کنترلی پشتیبانی خواھد کرد و پشتیبانی الزم برای اخذ ابز
 .پروانھ و قانونی کردن آن را بھ عھده می گیرد



  

درصد در ترکیب شیمیایی دی  67/3راکتور باز طراحی شده اورانیوم غنی شده  .9
ی کھ کیلوگرم در بار گذاری اول قلب با سوخت 350اکسید اورانیوم، با جرم حدود 

مشارکت بین . توسط کمیسیون مشترک بررسی و تایید شده است بھ کار خواھد برد
. المللی با ھمکاری ایران سوخت اولیھ راکتور را در خارج از ایران خواھند ساخت
مشارکت بین المللی از طریق کمک ھای فنی بھ ایران در ساخت و تست سوخت 

ور و اعطای پروانھ توانایی ساخت مورد استفاده در بارگذاری ھای آتی این راکت
تست ھای مخرب و غیر مخرب این سوخت . سوخت در ایران ھمکاری خواھند کرد

دھی توسط یکی از کشورھای مشارکت کننده در  ھا ازجملھ تستھای بعد از تابش
خارج از ایران انجام خواھد گرفت و آن کشور با ایران کار خواھد کرد تا بتواند 

در ایران را متعاقباً برای بارگذاری ھای آتی راکتور باز  پروانھ ساخت سوخت
 .طراحی شده تحت نظارت آژانس انجام دھد

  

ایران قرص سوخت و میلھ سوخت و مجتمع سوخت با اورانیوم طبیعی کھ  .10
توسط آژانس  IR40 منحصراً مناسب برای طراحی اولیھ راکتور اراک کھ با نام

ایران تا زمانی کھ . خت و یا تست نخواھد کردشناختھ می شد بوده، نخواھد سا
راکتور مدرن اراک قابل استفاده شود، موجودی قرص ھای سوخت ومجتمع سوخت 

را تحت نظارت پیوستھ آژانس انبار می کند ودر آن زمان موجودی  IR40 طبیعی
تبدیل شده و یا با معادل آن با  UNH بھ IR40 قرص ھای سوخت ومجتمع سوخت

ایران تغییرات الزم را در خطوط تولید سوخت . یعی معاوضھ می گردداورانیوم طب
سوخت تولید کند بھ وجود خواھد آورد تا  IR40 طبیعی خود کھ قرار بود برای

 .بتوان توسط آن سوخت برای بارگذاری آینده راکتور مدرن اراک تھیھ شود

  

یۀ آنھا، تمام سوخت مصرف شده راکتور مدرن اراک، صرف نظر از محل تھ .11
در تمام طول عمر راکتور، یک سال پس از خروج از راکتور و یا ھر زمان ایمنی 

آن اجازه حمل بدھد، بھ خارج از ایران بھ محلی مشخص در یکی از کشورھای 
و یا یک کشور ثالث ارسال خواھد شد تا در آنجا طبق آنچھ در قرارداد آمده و  1+5

یی و یا عملیات الزم بر روی آنھا صورت طبق قوانین کشور دریافت کننده جابجا
 .گیرد

  

راکتور باز طراحی شده را بھ آژانس ارائھ خواھد کرد کھ در آن  DIQ ایران .12
. برنامھ تولید رادیو ایزوتوپ ھا و برنامھ بھره برداری از راکتور مشخص شده است

 .کرد خواھد نظارت راکتور برداری بھره  آژانس بر



  

فقط برای تولید مجتمع سوخت برای راکتورھای آب  FMP یساتایران از تاس .13
 .سبک و راکتور مدرن اراک استفاده خواھد کرد

    

 کارخانھ تولید آب سنگین

سال تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک،  15بھ مدت  .14  
مراه راکتور آب سنگین صفر قدرت و حداقل ذخیره احتیاطی الزم برای آنھا، بھ ھ

مقداری کھ برای تحقیقات دارویی مورد نیاز است، مقداری کھ برای تولید محلولھای 
دوتره و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز است، مابقی برای صادرات بھ بازارھای بین 

مقدار آب . المللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی بھ آنھا تحویل می گردد
یازھای گفتھ شده در باال، یا معادل آن در غنای ای برای ن سنگین با خلوص ھستھ

تن و پس از راه اندازی با احتساب  130دیگر قبل از راه اندازی راکتور اراک، 
 .شود تن برآورد می 90مقدار آب سنگین داخل راکتور مدرن اراک 

  

ایران آژانس را در مورد موجودی آب سنگین و تولید کارخانھ تولید آب سنگین  .15
می سازد و بھ آژانس اجازه خواھد داد تا بر مقادیر آب سنگین ذخیره شده و آگاه 

این کار در صورت درخواست، از . مقدار آب سنگین تولید شده نظارت داشتھ باشد
 .طریق بازدید از سایت صورت می گیرد

  

  

 راکتورھای دیگر

و قدرت خود را سازگار با برنامھ خود، ایران توسعھ راکتورھای آینده تحقیقاتی  .16
المللی مبنی بر تکیھ بر استفاده از راکتورھای آب  با پیشرفت تکنولوژی در سطح بین

مندی از ھمکاری ھای بین المللی شامل تضمین سوخت الزم،  سبک، ھمراه با بھره
 .ھمگام خواھد کرد

  

ایران تمایل دارد تمامی سوخت مصرف شده خود را برای تمام نیروگاه ھای  .17
و تحقیقاتی در حال و آینده، برای پسمانداری یا فرآیندھای بعدی، کھ در قدرت 



ای کھ بھ موقع خود، وفق قوانین و قواعد ملی، با کشور دریافت  قرارداد مربوطھ
 .کننده منعقد خواھد شد، بھ خارج از کشور ارسال کند

    

 فعالیت ھای بازفرآوری سوخت مصرف شده

بدون داشتن قصدی برای بعد از آن، وارد فعالیت  سال، و 15ایران بھ مدت  .18  
ھای مربوط بھ بازفرآوری سوخت مصرف شده یا فعالیت ھای مربوط بھ تحقیق و 

مقصود از سوخت مصرف شده . توسعھ بازفرآوری سوخت مصرف شده نخواھد شد
 .در این پیوست شامل تمام انواع سوخت ھایی است کھ تابش داده شده اند

  

سال، و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن، سوخت ھای  15مدت ایران بھ .19
ھای اورانیوم غنی شده تابش داده  مصرف شده را بجز آنھایی کھ مربوط بھ نمونھ

 .برای تولید رادیو ایزوتوپھای پزشکی و صنعتی است، بازفرآوری نخواھد کرد

  

ھیچ تاسیساتی  سال، و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن، 15ایران بھ مدت  .20
کھ قادر بھ جداسازی پلوتونیوم، اورانیوم، نپتونیم از سوختھای مصرف شده یا 

پذیر باشد، بھ غیر از آنھایی کھ برای تولید رادیوایزوتوپ برای  ھای شکافت نمونھ
 .مقاصد پزشکی و صنعتی است، را تکمیل، احداث، و یا خریداری نخواھد کرد

  

شامل یک یا چند سلول بھ ھم (سلولھای داغ  سال فقط15ایران بھ مدت  .21
داری را توسعھ، تامین، ساخت یا  ھای حفاظ دار یا گالوباکس ، سلولھای حفاظ)متصل

 1متر مکعب ومشخصاتی کھ در پیوست  6راھبری خواھد کرد کھ ابعاد آن کمتر از 
 این سلولھا در کنار راکتور مدرن شده اراک،. پروتکل الحاقی آمده است، باشد

راکتور تحقیقاتی تھران و مجتمع ھای تولید رادیو داروھا قرار خواھد گرفت و فقط 
قادر بھ جداسازی و تولید ایزوتوپ ھای صنعتی و پزشکی و انجام آزمایشات 

تجھیزات و لوازم مورد نیاز از . دھی خواھند بود غیرمخرب تستھای بعد از تابش
سال فقط  15ایران بھ مدت . ھد آمدطریق مکانیزم تاسیس شده در برجام، بدست خوا

شامل (بعد از تایید کمیسیون مشترک بھ تکمیل، احداث، و یا تصاحب سلولھای داغ 
داری کھ  ھای حفاظ دار یا گالوباکس ، سلولھای حفاظ)یک یا چند سلول بھ ھم متصل

پروتکل الحاقی است، خواھد  I متر مکعب و مشخصات پیوست 6ابعاد آن بیش از 
 .پرداخت

  



اند تمام آزمایشات مخرب وغیرمخرب مربوط بھ نمونھ  آماده 5+1کشورھای  .22
دھی را  ھای میلھ سوخت و یا مجتمع سوخت از جملھ انجام تستھای بعد از تابش

برای ھمھ سوختھای ساختھ شده در داخل و یا خارج از ایران و یا تابش داده شده در 
بجز . در خارج از ایران را تسھیل نمایند داخل ایران، با استفاده از تاسیسات موجود

سال بھ تکمیل، احداث، و یا  15برای مجتمع راکتور تحقیقاتی اراک، ایران بھ مدت 
دھی ویا خرید تجھیزاتی کھ  تصاحب سلولھای داغ قادر بھ انجام تستھای بعد از تابش

 .امکان توسعھ و ساخت آن را را فراھم کند، نخواھد پرداخت

  

بر ادامھ انجام آزمایشات جاری تست سوخت در راکتور تھران، ایران عالوه  .23
دھی را بر روی میلھ  سال آزمونھای غیر مخرب تستھای بعد از تابش 15بھ مدت 

این . ھای سوخت، نمونھ ھای مجتمع سوخت و مواد ساختاری انجام خواھد داد
در عین . رفتآزمایشات صرفاً در مجتمع راکتور تحقیقاتی اراک انجام خواھد گ

ای کھ توافق  تستھای مخرب را با متخصصان ایرانی، آن گونھ 5+1حال، کشورھای 
سلولھای داغی کھ در راکتور اراک برای اجرای . شود، اجرا خواھند کرد می

دھی بھ کار گرفتھ خواھند شد نبایستی بھ طور فیزیکی بھ  تستھای بعد از تابش
دارویی وصنعتی تولید می شوند، متصل سلولھایی کھ در آن رادیوایزوتوپ ھای 

 .باشند

  

سال، ایران درگیر تولید یا دستیابی بھ فلز پلوتونیوم و یا اورانیوم یا  15برای  .24
و یا ) یا آلیاژ آنھا(آلیاژ آنھا، و یا تحقیقاتی در خصوص متالوژی پلوتونیم یا اورانیوم 

 .اورانیوم نخواھد شدقالب گیری، فرم دھی یا ماشین کاری فلز پلوتونیم یا 

  

سال ایران تولید، جستجو یا دستیابی بھ پلوتونیوم جدا شده، اورانیم  15بھ مدت  .25
، یا نپتونیوم 233، یا اورانیوم ) 235اورانیوم % 20غنای بیشتر از (با غنای باال 

بجز مواردی کھ بھ عنوان استانداردھای آزمایشگاھی و یا در دستگاھھایی کھ ( 237
 .نخواھد داشت) بکار برده شده است 237ھا نپتونیوم در آن

  

اگر ایران بھ دنبال شروع تحقیق و توسعھ بر روی سوخت بر پایھ فلز برای  .26
سال باشد، برنامھ خود  15و قبل از  10راکتور تحقیقاتی تھران در مقدار کم بعد از 

 .ھد کردرا در کمیسیون مشترک ارایھ و تصویب این کمیسیون را دنبال خوا

  



 ظرفیت غنی سازی

ماشین  5060سال ظرفیت غنی سازی خود را در حد  10ایران بھ مدت  .27  
زنجیره با چیدمان فعلی در واحدھای در حال تولید  30و در  IR-1 سانتریفیوژ
 .حفظ خواھد کرد (FEP) سایت نطنز

  

 درصد حفظ 67/3سال در حد  15ایران سطح غنی سازی خود را بھ مدت  .28
 .خواھد کرد

  

ماشین  5060ایران ماشینھای سانتریفیوژ و زیرساختھای ذیل را کھ با  .29
باشند، از محل نصب شده خارج و  در تاسیسات نطنز مرتبط نمی IR-1 سانتریفیوژ

 :سایت نطنز تحت نظارت پیوستھ آژانس قرار خواھد داد B در سالن

  

ماشین ھای  .IR-2m ھ ماشینھایتمام ماشینھای سانتریفیوژ مازاد از جمل .1.29
برای جایگزینی ماشینھای برخورد کرده یا خراب شده بر  IR-1 سانتریفیوژ مازاد

 .مبنای یک بھ یک مورد استفاده قرار خواھد گرفت

  

شامل خطوط فرعی، شیرآالت، فشارسنج ھا در  UF6 لولھ ھای انتقال گاز .2.29
مربوط بھ جمع آوری مواد در یکی  سطح زنجیره ھا و مبدل ھای فرکانس، تجھیزات

از سالنھای جمع آوری کھ ھم اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرد ھمراه با پمپ ھای 
 .ھای شیمیایی متعلق بھ آنھا خأل و تلھ

  

برای منظور این ضمیمھ، آژانس بر اساس روال موجود، قبل از خروج ماشین  .30
 .آنھا را تایید می کند ھای سانتریفیوژ از سالن زنجیره، خراب بودن

  

سال، ماشین سانتریفیوژ و یا زیرساختھای مربوط بھ غنی  15ایران بھ مدت  .31
سازی، چھ برای تحقیق و توسعۀ غنی سازی اورانیوم و یا جدا سازی ایزوتوپ ھای 

 .پایدار را تنھا در مکانھایی نصب خواھد کرد کھ در این برجام مشخص شده است



    

 ماشین سانتریفیوژ تحقیق و توسعۀ

ای کھ برای جمع آوری  ایران تحقیق و توسعۀ غنی سازی خود را بھ گونھ .32  
سال و بر اساس  10ایران بھ مدت . اورانیوم غنی شده نباشد، ادامھ خواھد داد

برنامۀ تحقیق و توسعۀ خود، تست ماشینھای سانتریفیوژ با استفاده از اورانیوم فقط 
تست مکانیکی بر روی تا دو ماشین . شود می IR-8 و IR-6 ،IR-5 ،IR-4 شامل

 IR-8 و IR-7 ،IR-6s ،IR-6 ،IR-5 ،IR-4 ،IR-2m از ھر نوع، فقط بر روی
ایران ماشینھایی را، با یا بدون استفاده از اورانیوم،خواھد ساخت یا تست . خواھد بود

 .می نماید کھ در این برجام آمده باشد

بھ منظور تکمیل تحقیقات خود بر روی ماشین  طبق برنامھ خود، ایران .33 
ماشین در تاسیسات پایلوت نطنز، را  164با استفاده از زنجیرۀ  IR-2m سانتریفیوژ

و یا تا روز شروع اجرای برجام، ھر کدام دیرتر باشد،  2015نوامبر  30تا تاریخ 
 B در سالنادامھ خواھد داد وسپس ماشینھای سانتریفیوژ را از پایلوت نطنز خارج و 

  .تحت نظارت پیوستھ آژانس قرار خواھد داد

طبق برنامھ خود، ایران بھ منظور تکمیل تحقیقات خود بر روی ماشین  .34
کار [ماشین در تاسیسات پایلوت نطنز،  164با استفاده از زنجیرۀ  IR-4 سانتریفیوژ

کدام  و یا تا روز شروع اجرای برجام، ھر 2015نوامبر  30را تا تاریخ ] خود
دیرتر باشد، ادامھ خواھد داد وسپس ماشینھای سانتریفیوژ را از پایلوت نطنز خارج 

 .تحت نظارت پیوستھ آژانس قرار خواھد داد B و در سالن

  

-IR سال بھ انجام آزمایشات بر روی تک ماشین سانتریفیوژ 10ایران بھ مدت  .35
 .ماشین آن ادامھ خواھد داد 10و زنجیرۀ  4

 سال بھ انجام آزمایشات بر روی تک ماشین سانتریفیوژ 10ن بھ مدت ایرا .36 
IR-5 ادامھ خواھد داد. 

و  IR-6 ایران بھ انجام آزمایشات بر روی تک ماشینھای سانتریفیوژ .37 
سال مانده بھ سال دھم، آزمایشات بر  1/5زنجیرھای میانی آن ادامھ خواھد داد و از 

ایران این آزمایشات را از تک . اھد کردماشین را شروع خو 30روی زنجیرۀ 
 .ماشین و زنجیره ھای کوچک بھ زنجیره میانی با یک روال منظم جلو خواھد برد

ایران، ھمزمان با شروع برجام، بھ انجام آزمایشات بر روی تک ماشینھای  .38 
سال مانده بھ  1/5و زنجیرھای میانی آن ادامھ خواھد داد و از  IR-8 سانتریفیوژ

ایران این . ماشین را شروع خواھد کرد 30دھم، آزمایشات بر روی زنجیرۀ  سال



آزمایشات را از تک ماشین بھ زنجیره ھای کوچک و سپس بھ زنجیره میانی با یک 
 .روال منظم جلو خواھد برد

سال براساس رویھ موجود، جریان گاز محصول و پسماند  10ایران بھ مدت  .39 
کاری شده،کھ  را با استفاده از لولھ ھای جوش IR8 و IR6 حاصل از زنجیره ھای

ای کھ امکان برداشت محصول اورانیوم  کند بھ گونھ بھ تایید آژانس برسد، مخلوط می
 .غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد

سال ایران تمام تستھای خود با اورانیوم را بر روی ] 15/13[بھ مدت  .40 
ایران تمام آزمایشات . وت نطنز انجام خواھد دادماشینھای سانتریفیوژ فقط در پایل

مکانیکی بر روی ماشینھای سانتریفیوژ خود را فقط در پایلوت نطنز و مرکز 
 .تحقیقات تھران انجام خواھد داد

بمنظور منطبق سازی پایلوت نطنز با برنامھ غنی سازی و تحقیق و توسعھ  .41 
ھ جز آنھایی کھ در آزمایشات گفتھ غنی سازی، ایران تمام ماشینھای سانتریفیوژ ب

در  IR-1 شده در بندھای فوق مورد نیاز ھستند و نیز بھ جز ماشینھای سانتریفیوژ
این موسسھ آن طوری کھ در ذیل توضیح داده می شود، را از آنجا  1سکوی شماره 
، ایران زیرساختھای )6سکوی شماره ) IR-1 برای زنجیره کامل. خارج می کند
شامل خطوط فرعی، شیر  UF6 ا خارج کردن لولھ ھای انتقال گازمربوطھ را ب

ماشینھای . کند ھا در سطح زنجیره و مبدل ھای فرکانس اصالح می آالت، فشارسنج
ای کھ توسط آژانس  حفظ شده ولی بھ گونھ 1در سکوی شماره  IR-1 سانتریفیوژ

رزین اپوکسی صحھ گذاری شود، از طریق در آوردن روتور از داخل آنھا و تزریق 
داخل لولھ ھای فرعی، لولھ ھای خوراک دھی و محصول و پسماند و خارج کردن 

سیستم ھای کنترل و الکتریکی برای تاسیسات برق، خأل و آب خنک کننده، غیر 
، تا زمانی کھ ایران برای 6فضای تحقیقاتی در سکوی شماره . شوند قابل کار می

 .ماند نیاز داشتھ باشد، خالی می استفاده در برنامھ تحقیق و توسعھ خود

منطبق با فعالیت ھای منعکس شده در برنامھ غنی سازی و تحقیق و توسعھ  .42 
ھا برای تست تک ماشین و زنجیره  سازی ، ایران تمام زیر ساختھای زنجیره غنی

را حفظ خواھد کرد و زیرساخت  3و 2ھای کوچک و میانی در دو سکوی شماره 
ھستند منطبق خواھد  3و2را شبیھ آنچھ در خطوط ) 5و  4ره شما(دو سکوی دیگر 

این منطبق . کرد تا بتوان در آن ھا فعالیتھای مشخص شده در برجام را انجام داد
و ) ھای فرعی آوری تمام لولھ شامل جمع) UF6 ھای سازی شامل اصالح تمام لولھ

ھای  ی منفرد و زنجیرهای کھ با استفاده از ماشینھا ابزار دقیق مرتبط با آن بھ گونھ
 .کوچک و میانی بھ جای تست زنجیره کامل، مطابقت داشتھ باشد

المللی، ایران تمایل دارد  ھای بنا شده بین مطابق با برنامھ خود و بھترین رویھ .43 
کھ تحقیق و توسعھ روی سانتریفیوژھای نسل جدید را از طریق مدلسازی کامپیوتری 

سالھ، برای ھر  10در دوره . شگاھھا، ادامھ دھدسازی از جملھ در دان و شبیھ



سازی برای تست مکانیکی رسید، ارایھ کامل و تصویب  ای کھ بھ مرحلھ نمونھ پروژه
 .کمیسیون مشترک الزم است

 تاسیسات غنی سازی فردو

تاسیسات غنی سازی فردو بھ مرکز تحقیقات ھستھ ای، فیزیک و تکنولوژی  .44  
ت بین المللی تشویق خواھد شد کھ در زمینھ ھای توافق تبدیل خواھد شد و مشارک

اجرای پروژه ھای مخصوص در فردو از قبل بھ اطالع . شده تحقیقات انجام دھند
 .کمیسیون مشترک رسانده می شود

سال، ایران در فردو،فعالیتھای غنی سازی اورانیوم و تحقیق و  15بھ مدت  .45 
واھد داشت و ھیچ گونھ مواد ھستھ ای توسعھ مربوط بھ غنی سازی اورانیوم نخ

 .نگھداری نخواھد کرد

در یکی از  IR-1 عدد ماشین سانتریفیوژ 1044سال تا  15ایران بھ مدت  .46 
 :سالنھای فردو نگھداری خواھد کرد کھ از آن

بھ آنھا تزریق نشده است، برای تولید  UF6 دو زنجیره کھ قبالً  .1.46 
تبدیل بھ تولید ایزوتوپ ھای پایدار برای این . اھند شدھای پایدار اصالح خو ایزوتوپ

زنجیره ھا در فردو، بر اساس یک مشارکت مشترک بین کشور روسیھ و ایران بر 
برای .پذیرد مبنای ترتیباتی کھ متقابالً بر روی آن توافق خواھد شد، صورت می

تولید سازی این دو زنجیره برای نصب معماری زنجیره جدید متناسب با  آماده
ھای اصلی خوراک را قطع  ایزوتوپ پایدار توسط مشارکت، ایران اتصال بھ لولھ

بھ جز لولھ تخلیھ اضطراری بھ منظور (زنجیره را  UF6 ھای خواھد کرد و لولھ
بھ انباری در فردو تحت نظارت پیوستھ آژانس منتقل خواھد ) حفظ خال

پ ھای پایدار در فردو کمیسیون مشترک درباره چارچوب کلی تولید ایزوتو.کرد
 .مطلع خواھد شد

ھایی کھ  ای کھ با تمام زیر ساختھای مربوطھ، بھ جز لولھ برای چھار زنجیره .46.2
مانند، دو عدد در  سازند، باقی می ھا را میسر می اتصالھای کوپل کردن زنجیره

دو زنجیره دیگر بھ چرخش .شوند وضعیت بدونکار، بدون چرخش نگھداشتھ می
دھند تا زمانی کھ انتقال بھ تولید ایزوتوپ پایدار شرح داده شده در  یادامھ م

بھ محض تکمیل انتقال بھ تولید ایزوتوپ پایدار . زیرپاراگراف باال کامل شده باشد
شرح داده شده در زیرپاراگراف باال، این دو زنجیره در حال چرخش بھ وضعیت 

 .بدون کار، بدون چرخش تبدیل خواھند شد

ان ماشینھای دو زنجیره باقی مانده در ھمین سالن را با خارج نمودن تمام ایر .47 
شامل خطوط فرعی، شیر آالت، فشارسنجھا در UF6 سانتریفیوژھا و لولھ ھای

ایران متعاقباً . جمع آوری خواھد کرد UF6 سطح زنجیره و مبدلھای فرکانس، و
مپ ھای خال را جمع کابلھای برق زنجیره، تابلو ھای مخصوص کنترل زنجیره و پ



تمام این ماشینھای سانتریفیوژ اضافی و زیر ساختھای آنھا در . آوری خواھد کرد
 .تحت نظارت پیوستھ آژانس قرار خواھد گرفتB سالن

سازی اورانیوم  ایران تمام ماشینھای سانتریفیوژ و زیرساختھای مرتبط با غنی .48 
کار شامل برچیدن تمامی لولھ ھای این . را در سالن دیگر فردو، خارج خواھد نمود

از جملھ خطوط فرعی، شیر آالت، فشارسنجھا در سطح زنجیره و  UF6 انتقال گاز
مبدل ھای فرکانس و تجھیزات مربوط بھ ایستگاھھای تزریق خوراک و جمع آوری 

ایران ھمچنین متعاقباً کابل ھای برق زنجیره، تابلو ھای . خواھد بود UF6 مواد
نجیره، پمپ ھای خال و سکوھای نصب سانتریفیوژ را جمع مخصوص کنترل ز

تمام این ماشینھای سانتریفیوژ اضافی و زیر ساختھای آنھا در . آوری خواھدکرد
 .تحت نظارت پیوستھ آژانس قرار خواھد گرفت B سالن

اند، ممکن  ماشینھای سانتریفیوژ کھ در چھار زنجیره بدون کار قرار گرفتھ .49 
ینی ماشینھای خرابو یا برخورد کرده در فردو برای تولید است برای جایگز

 .ایزوتوپ ھای پایدار مورد استفاده قرار گیرند

سال فعالیت ھای خود را در تولید ایزوتوپ ھای پایدار  15ایران بھ مدت  .50 
ماشین  348توسط ماشین سانتریفیوژدر تاسیسات فردو محدود کرده و بیشتر از 

فعالیتھای مربوط بھ تحقیق . ی این منظور استفاده نخواھد کردبرا IR-1 سانتریفیوژ
 و توسعھ در ایران در تاسیسات فردو و برای آزمایش، اصالح و تراز این ماشینھای

IR-1  در تاسیسات ساخت ماشین سانتریفیوژ کھ قبالً اظھار شده و تحت پایش
 .آژانس، انجام خواھد گرفت

از فعالیتھای قبلی غنی سازی را بھ عنوان کف  آژانس مقدار مواد باقی مانده .51 
بھ منظور نظارت بر . موجودی اورانیوم غیر قابل حذف، در فردو مشخص می کند

ھای ھستھ ای اظھار نشده  تولید ایزوتوپ ھای پایدار و عدم وجود مواد و یا فعالیت
سال بھ آژانس امکان بازرسی ھای معمول و در  15در فردو، ایران بھ مدت

 .ت تقاضای آژانس، بازرسی روزانھ از تاسیسات فردو را فراھم خواھد کردصور

 موارد دیگر در خصوص غنی سازی 

ایران بھ تعھدات داوطلبانھ خود آن گونھ کھ در برنامھ دراز مدت غنی سازی  .52  
و تحقیق و توسعھ غنی سازیخود بھ عنوان بخشی از اظھاریھ اولیھ پروتکل الحاقی 

 .ت،پایبند خواھد ماندارایھ کرده اس

 ایران بعد از سال دھم زیرساختھای ضروری برای نصب ماشین سانتریفیوژ .53 
IR-8 را در سالنB نطنز را آغاز خواھد کرد. 



 ذخائر اورانیوم غنی شده  

کیلوگرم  300سال ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا حد  15ایران بھ مدت  .56  
درصد نگاه  67/3با غنای تا ) کیبھای شیمیایی دیگریا معادل آن در تر) UF6 گاز

 .خواھد داشت

یا معادل آن در ) UF6 کیلو گرم گاز 300تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر  .57 
درصد، یا بھ سطح غنای طبیعی رقیق  67/3با غنای تا ) ترکیبھای شیمیایی دیگر

ار تحویل گردد در مقابل المللی کھ بھ خرید خواھد شد و یا اینکھ در بازارھای بین
برگشت اورانیوم با غنای طبیعی کھ بھ ایران تحویل داده شود، فروختھ خواھد 

 کیلوگرم گاز 300ایران برای خریداری و انتقال اورانیوم غنی شده مازاد بر .شد
UF6  در مقابل برگشتاورانیوم با غنای طبیعی بھ ایران،یک قرار داد تجاری با

، چنانچھ قابل اعمال باشد، 5+1کشورھای . منعقد خواھد نمود نھادی خارج از ایران
ایران ممکن است ھر زمان . بندی و اجرای این قرارداد را تسھیل خواھند نمود جمع

بانک سوخت آژانس در قزاقستان عملیاتی شد، فروش اورانیوم غنی شده مازاد خود 
 .در آنجا را دنبال نماید

درصد بھ سوخت  20درصد و 5ده بھ بین تمام اکسید اورانیوم غنی ش .58 
ای راکتور تھران تبدیل خواھد شد و یا اینکھ بر اساس یک معاملھ تجاری بھ  صفحھ

ضایعات اکسید . یا کمتر رقیق خواھد شد 67/3خارج منتقل شده و یا اینکھ بھ غنای 
و یا سایر اشکال، کھ در داخل صفحھ نیستند و امکان استفاده برای ساخت سوخت 

ای راکتور تھران را ندارند، براساس یک معاملھ تجاری بھ خارج از ایران  حھصف
در صورت . یا کمتر رقیق خواھد شد 67/3منتقل خواھد شد و یا اینکھ بھ غنای 

درصد در آینده برای سوخت  75/19با غنای (U3O8) تامین اکسید اورانیوم
شکال، کھ در داخل صفحھ ای راکتور تھران، تمام ضایعات اکسید و یا سایر ا صفحھ

نیستند و امکان استفاده برای ساخت سوخت راکتور تھران را نداشتھو دارای 
ماه از تاریخ  6درصد می باشند، ظرف  20درصد و 5اورانیوم با غنای بین 

تولیدآنھا براساس یک معاملھ تجاری بھ خارج از ایران منتقل شده و یا اینکھ بھ 
ھای سوخت ضایعاتی نیز براساس یک  صفحھ. ھد شدیا کمتر رقیق خوا 67/3غنای 

معاملھ تجاری باید برای عودت . معاملھ تجاری بھ خارج از ایران منتقل خواھد
سال، ایران تاسیساتی  15برای . مقدار معادل اورانیوم غنی شده بھ ایران تنظیم شود

راھبری باشد را نساختھ و یا  UF6 ھای سوخت یا ضایعات بھ کھ برای تبدیل صفحھ
 .نخواھد کرد

مجتمع ھای سوخت ساخت روسیھ و یا دارای لیسانس از روسیھ، برای  .59 
کیلوگرم محدودیت ذخایر نخواھد  300راکتورھای روسی در ایران مشمول 

مجتمع ھای سوخت ساختھ شده از اورانیوم غنی شده از سایر منابع برای استفاده .بود
، از جملھ آنھایی کھ در خارج از ایران برای در راکتورھای تحقیقاتی و قدرت ایران

بارگذاری اولیھ در راکتور مدرن شده اراک بھ کار گرفتھ خواھد شد و توسط تامین 
کننده سوخت و نظام ایمنی ھستھ ای ایران تطابق آنھا با استانداردھای بین المللی 



. کیلوگرم ذخایر نخواھد بود 300صحھ گذاری شده است، مشمول محدودیت 
میسیون مشترکیک کارگروه فنی،با ھدف توانمندسازی ایران برای ساخت سوخت ک

یا معادل آن در - UF6 کیلوگرم گاز 300(مادامی کھ محدودیت ذخیره توافق شده 
. حفظ شود، تاسیس خواھد کرد) در صد 67/3با غنای تا  -سایر ترکیبات شیمیایی

عینی، برای ارزیابی اینکھ این کار گروه ھمچنین، در طی یک سال،معیارھای فنی 
 سوخت ساختھ شده و محصوالت میانی آن بھ سھولت قابل تبدیل مجدد بھ گاز

UF6اورانیوم غنی شده در مجتمع سوخت و .نیستند، را توسعھ خواھد داد
محصوالت میانی ساختھ شده در ایران کھ براساس استانداردھای بین المللی تایید 

کیلوگرم محدودیت  300مدرن شده اراک،جزو اند، از جملھ سوخت راکتور  شده
ذخایر نخواھد بود مشروط برآنکھ کار گروه فنی ارزیابی کند کھ چنین سوخت 

 UF6 ای و محصوالت میانی آن بھ سھولت قابل تبدیل مجدد بھ گاز ساختھ شده
سموم قابل (این کار می تواند برای مثال شامل اضافھ کردن ناخالصی . نیستند

در سوخت و یا از طریق اینکھ سوخت در یک شکل شیمیایی )ر آنسوختن و نظای
از نظر تکنیکی بدون انجام انحالل و  UF6 باشد کھ برگشت مستقیم آن بھ گاز

معیارھای فنی عینی، چگونگی انجامارزیابی کارگروه . خالص سازی دشوار باشد
واھد آژانس فرآیند ساخت ھر نوع سوخت در ایران را پایش خ.مشخص خواھد کرد

داشت تا تایید کند کھ فرآیند ساخت سوخت و محصوالت میانی با فرآیند ساخت 
کمیسیون مشترک ھمچنین .سوخت تایید شده توسط کارگروه فنی مطابقت داشتھ باشد

ھمکاری با ایران، شامل ھمکاری ھای فنی آژانس ھنگامی کھ متناسب باشد، جھت 
خت تولید شده توسط ایران را پشتیبانی تحقق استانداردھای کیفی بین المللی برای سو

 .خواھد کرد

ھای ھدف ساختھ  ایران بھ منظور خرید سوخت برای راکتور تھران و نمونھ .60 
شده از اورانیوم غنی شده، عقد یک قرارداد تجاری با نھادھای خارج از ایران را 

ین بندی و اجرایی شدن ا ، جمع5+1در صورت نیاز،کشورھای. دنبال خواھد کرد
بندی یک قرارداد با یک تامین کننده  چنانچھ امکان جمع. کنند قراردادرا تسھیل می

با غنای (U3O8) یک مقدار اکسید اورانیوم 5+1سوخت فراھم نشود، کشورھای 
ھای  درصد رامنحصراً بھ منظور ساخت سوخت راکتور تھران و نمونھ 75/19

این اکسید .یل ایران خواھد دادھدف ساختھ شده از اورانیوم غنی شده،تامین و تحو
کیلوگرم  5ھای کھ بیشتر از حدود  در محمولھ 75/19با غنای (U3O8) اورانیوم

در ھر نوبت نخواھد بود، تامین خواھد شد و ھر محمولھ جدید، تنھا زمانی تامین 
خواھد شد کھ آژانس تایید کندکھ محمولۀ قبلی برای ساخت سوختراکتور تھران با 

ھای ھدف ساختھ شده از اورانیوم غنی  یوم مخلوط شدھویا برای نمونھاکسید آلومین
سال قبل از اینکھ موجودی سوخت راکتور تھران  2ایران . شده مصرف شده است

 2ماه قبل از انتھای دوره  6را مطلع خواھد کرد تا  5+1بھ اتمام برسد، کشورھای
 .سال، اکسید اورانیوم در دسترس ایران باشد



 ن سانتریفیوژتولید ماشی 

ھمگام با برنامھ غنی سازی و تحقیق و توسعھ غنی سازی، ایران تنھا  .61
ماشینھای سانتریفیوژی از جملھ روتورھای مناسب برای جداسازی ایزوتوپ ھا یا 

ھر قطعھ دیگر ماشین سانتریفیوژ را تولید خواھد کرد کھ نیازمندیھای غنی سازی و 
 .ھ را برآورده سازدتحقیق و توسعھ غنی سازی این ضمیم

موجود در انبار  IR-1 براساس برنامھ خود، ایران ذخیره ماشین سانتریفیوژ .62 
در نطنز و  IR-1 عدد ماشین سانتریفیوژ 5060خود را کھ مازاد بر تعداد 

باشد رابرای جایگزینی -نصب شده در فردومی IR-1 ماشینھای سانتریفیوژ
 10ھر زمان در طی مدت .تفاده خواھد کردماشینھای خراب و یا برخورد کرده، اس

عدد و  500بھIR-1 سال از شروع اجرای برجام، سطح موجودی ماشین سانتریفیوژ
یا کمتر از آن رسید، ایران می توانداین سطح از موجودی را با از سرگیری تولید 

با نرخ تعداد متوسط ماھانھ ماشینھای برخورد کرده، بدون اینکھ از  IR-1 ماشینھای
 .عدد تجاوز کند، حفظ نماید 500سطح ذخیره 

عدد ماشین  200براساس برنامھ خود، در پایان سال ھشتم ایران سالیانھ  .63 
از ھر نوع را بھ غیر از روتور تا سال دھم شروع خواھد IR-6و IR-8 سانتریفیوژ

رد بعد از سال دھم ایران ماشین کامل را بھ ھمین مقدار در سال تولید خواھد ک. کرد
ایران . تا نیازھای غنی سازی و تحقیق و توسعھ غنی سازی خود را برآورده سازد

این ماشینھا را در نطنز در روی زمین وتحت پایش آژانس تا ھر زمان براساس 
برنامھ غنی سازی و تحقیق و توسعھ غنی سازی،برای مونتاژ نھایی مورد نیاز 

 .باشد، انبار خواھد کرد

    

 1/3کد اصالحی پروتکل الحاقی و 

پروتکل  17ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده  .64  
الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن بھ آژانس اعالم نموده و متعاقبا تصویب و بھ 

صورت قانون درآمدن آنرا مطابق نقشھای رئیس جمھور و مجلس، درخواست می 
 .کند

را بھ عنوان بخشی از ترتیبات فرعی  1/3ی ایران اجرای کامل کد اصالح .65 
شود،  موافقت نامھ جامع پادمانھای ایران،تا زمانی کھ موافقت نامھ پادمانھا اجرا می

 .دھد را بھ آژانس اطالع می

 موضوعات مورد نگرانی گذشتھ و حال  

نقشھ راه « 6و  5، 4، 2ھای تعیین شده در پاراگرافھای  ایران تمام فعالیت .66 
، آنگونھ کھ توسط در »نمودن موضوعات باقیمانده از گذشتھ و حال روشن



گزارشھای بھ روزآوری منظم توسط مدیر کل آژانس بر روی اجرای این نقشھ راه 
 .راستی آزمایی شود، تکمیل خواھد کرد

 تکنولوژی ھای پیشرفتھ و حضور طوالنی مدت آژانس   

سال و بیشتر از آن، 15، برای بھ منظور افزایش کارآیی پایش این برجام .67  
 :برای اقدامات راستی آزمایی مشخص شده

  

گیری روی خط غنی سازی و  ایران بھ آژانس اجازه استفاده از دستگاه اندازه .1.67
پلمپ الکترونیک کھ وضعیت خودش را با دستگاه ثبت کننده داده ھای بازرسان 

د و ھمچنین تکنولوژی ھای جدید ای رد و بدل می نمای آژانس در داخل سایتھای ھستھ
المللی  ھای آژانس کھ در سطح بین گذاری شده و اثبات شده در راستای رویھ صحھ

ھای ثبت شده توسط وسایل  ایران جمع آوری خودکار داده. دھد پذیرفتھ شدۀ است، می
اندازه گیری نصب شده آژانس و ارسال آنھا بھ فضای کاری آژانس در ھر سایت 

 .تسھیل خواھد نمودھستھ ای را 

ایران ترتیبات الزم را جھت حضور طوالنی مدت آژانس شامل صدور  .2.67 
ویزای طوالنی مدت بھ ھمراه تدارک فضای کاری مناسب در سایتھای ھستھ ای، و 
با رویکرد مثبت، در مکانھای نزدیک سایتھای ھستھ ای در ایران، برای بازرسان 

 .تجھیزات الزم، بعمل خواھد آوردمنتخب آژانس برای کار و نگھداری 

ماه از تاریخ اجرای برجام، تعداد بازرسان منتخب را در  9ایران در طی  .3.67 
عدد افزایش خواھد داد و بطور عمومی اجازه انتخاب  150الی  130محدوده 

بازرسان از کشورھایی کھ روابط دیپلماتیک با ایران دارند را، مطابق با قوانین و 
 .خواھد داد قواعد خود،

 (UOC) شفاف سازی مربوط بھ کنسانتره سنگ معدن اورانیوم  

سال ایران بھ آژانس اجازه خواھد داد تا از طریق اقدامات تفاھم  25برای  .68
شدھکھ شامل اقدامات محدودسازی و مراقبتخواھد بود پایش کند کھ ھمھ کنسانتره 

مده از ھر منبع دیگر بھ تاسیسات سنگ معدن اورانیوم تولید شده در ایران یا بدست آ
در اصفھان و یا بھ ھر تاسیسات دیگری کھ ایران در  (UCF) فرآوری اورانیوم

 .شود آینده در این دوره زمانی ممکن است بسازد، منتقل می

  

سال،ھمھ اطالعات الزم برای اینکھ آژانس را قادر سازد کھ  25ایران برای  .69
نیوم و موجودی کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولید تولید کنسانتره سنگ معدن اورا



شده در ایران یا بدست آمده از ھر منبع دیگری را راستی آزمایی کند، برای آژانس 
 .فراھم خواھد نمود

 شفاف سازی مربوط بھ غنی سازی   

سال ایران بھ آژانس اجازه خواھد داد تا در صورت لزوم پایش  15برای  .70  
ه از اقدامات محدودسازی و مراقبت، راستی آزمایی نماید کھ مداوم با استفاد

سانتریفیوژھا و زیرساختھای انبار شده در انبار باقی مانده و فقط جھت جایگزینی 
سانتریفیوژھای خراب شده و یا برخورد کرده، آنگونھ کھ در این ضمیمھ مشخص 

 .شود شده است، استفاده می

اجازه دسترسی منظم،شامل دسترسی روزانھ سال ایران بھ آژانس  15برای  .71 
ھنگامی کھ توسط آژانس درخواست شد،بھ ساختمانھای مرتبط در نطنز از شامل 

 .را خواھد داد PFEP و FEP ھای ھمھ بخشھای موسسھ

سال، تاسیسات غنی سازی نطنز تنھا محل برای ھمھ فعالیتھای غنی  15برای  .72 
ا غنی سازی شامل تحقیق و توسعۀتحت نظارت سازی اورانیوم و فعالیتھای مرتبط ب

 .پادمان در ایران خواھد بود

ھای صادرات ھمگام با استانداردھای  ایران قصد دارد تا سیاستھا و رویھ .73 
. موجود بین المللی برای صادرات مواد ھستھ ای، تجھیزات و تکنولوژی اعمال کند

وارد صادرات ھرگونھ  سال، ایران فقط با موافقت کمیسیون مشترک 15برای 
تکنولوژی و تجھیزات غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی با ھر کشور دیگر یا با 

ھر نھاد خارجی در زمینھ فعالیتھای غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی شامل 
 .فعالیتھای تحقیق و توسعھ خواھد شد

  

 دسترسی

خوب، یا در نظر داشتن  درخواستھای دسترسی بر مبنای شروط برجام با نیت .74  
حقوق حاکمیتی ایران، درخواست خواھد شد و بھ حداقل ضروری برای اجرای موثر 

ھماھنگ با . آزمایی تحت این برجام، نگھ داشتھ خواھد شد مسوولیتھای راستی
المللی پادمانھا معمول، چنین درخواستھاییبا ھدف مداخلھ در فعالیتھای  ھای بین رویھ

یگر فعالیتھای مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای نظامی ایران یا د
ھایی برخاستھ از تحقق تعھدات برجام و دیگر تکالیف پادمانھا و عدم  حل نگرانی

و  5+1ھای زیر برای مقصود اجرای برجام بین  نامھ شیوه. اشاعھ ایران خواھد بود
. پادمانھا و پروتکل الحاقی استایران ھستند و بدون پیش داوری نسبت بھ موافقنامھ 

شود  ساز، از آژانس خواستھ می در اجرای این شیوه ھمینطور دیگر اقدامات شفاف
ھر احتیاطی را برای صیانت از اسرار صنعتی، فناورانھ و تجاری و ھمینطور 

 .کند، بھ کار گیرد دیگر اطالعات محرمانھ کھ بھ آن دست پیدا می



، اگر آژانس نگرانی ھایی در رابطھ با مواد یا در پیشبرد اجرای برجام .75 
فعالیتھای اعالم نشده یا فعالیت ھای مغایر با برجام در محل ھایی کھ تحت موافقت 

نامھ جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعالم نشده اند، داشت آژانس بھ ایران اساس 
 .نماید چنین نگرانی ھایی راارائھ نموده و درخواست شفاف سازی می

اگر توضیحات ایران نگرانی ھای آژانس را حل و فصل نکند، آژانس ممکن  .76 
است دسترسی بھ چنین محلھای ایجاد کننده نگرانیرا منحصراً بھ دلیل راستی 

آزماییتضمینعدم وجود مواد و فعالیتھای اعالم نشده یا فعالیتھای مغایر با برجام در 
ورت مکتوب دالیل خود برای آژانس بص. چنین محلھایی را درخواست نماید

 .گذارد دسترسی و اطالعات مرتبط را در اختیار ایران می

ایران می تواند راھھای جایگزین برای حل نگرانی ھای آژانس پیشنھاد نماید  .77 
کھ آژانس را قادر سازد تا عدم وجود مواد و فعالیتھای ھستھ ای و یا فعالیتھای مغایر 

ل، کھ بایستی بھ سرعت و دقت مورد توجھ قرار گیرد، با برجام در مکان مورد سوا
 .راستی آزمایی کند

اگر عدم وجود مواد و فعالیتھای اعالم نشده و یا فعالیتھای مغایر با برجام بعد  .78 
از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواندراستی آزمایی 

ضایتبخش برای راستی آزمایی عدم وجود شود، یا دو طرف قادر نباشند بھ طریق ر
مواد یا فعالیتھای ھستھ ای اعالم نشده یا فعالیتھای مغایر با برجام در مکانھای 

روز از ارایھ درخواست اولیھ آژانس برای دسترسی بھ  14مشخص شده، در مدت 
توافق برسند، ایران با مشورت با اعضا کمیسیون مشترک، نگرانی ھای آژانس را 

در صورت . ق ابزار ضروری موافقت شده بین ایران و آژانس حل می نمایداز طری
 8عضو از  5وجود یک توافق، اعضا کمیسیون مشترک با اجماع و یا با رای 

فرآیند . عضو،بر روی روش ضروری برای حل نگرانی آژانس مشورت خواھند داد
ک نبایستی مشورت و یا ھر عمل دیگری بھ ھمراه آن، توسط اعضا کمیسیون مشتر

روز  3روز بھ طول بیانجامد و ایران اقدامات ضروری را در طی  7بیشتر از 
  .اجرا خواھد کرد

 شفاف سازی تولید قطعات سانتریفیوژ 

ایران و آژانس اقدامات الزم برای محدودسازی و مراقبت بر روی لولھ ھای  .79
 .سال بکار خواھند گرفت 20روتور سانتریفیوژ و بیلوز را برای 

 :در این ارتباط .80 

ایران یک موجودی اولیھ از ھمھ لولھ ھای روتور سانتریفیوژ و بیلوز و  .80.1 
گزارشھای بعدی در رابطھ با تغییرات انجام شده بر روی این موجودی را برای 
آژانس فراھم نموده و بھ آژانس اجازه خواھد داد تا این موجودی را با شمارش و 

محدودسازی و مراقبت برای ھمھ لولھ ھای روتور کدگذاری، و از طریق 
 .سانتریفیوژ و بیلوز شامل ھمھ سانتریفیوژھای موجود و جدید، راستی آزمایی نماید



دھی سرد، ماشینھای  ایران ھمھ مکانھا و تجھیزات محدود بھ ماشینھای فرم .80.2 
ور و بیلوز ھای روت پیچش الیاف و قالبھای ساخت روتور را کھ بھ قصد تولید لولھ

گیرند، را اعالم نموده و بھ آژانس برای پایش مداوم شامل  مورد استفاده قرار می
آزمایی کھ این تجھیزات  محدودسازی و مراقبت بر روی این تجھیزات جھت راستی

شوند کھ فقط برای فعالیتھای مشخص در  کھ برای تولید سانتریفیوژھایی استفاده می
 .شوند ستفاده میاند، ا این برجام مشخص شده

 دیگر فعالیتھای جداسازی ایزوتوپ ھای اورانیوم  

سال، فعالیتھای تولید یا تحقیق و توسعھ جداسازی ایزوتوپی  10برای  .81  
ایران . اورانیوم ایران منحصرا بر مبنای تکنولوژی سانتریفیوژ گازی خواھد بود

یتھای تحقیق و توسعھ و برای آژانس اجازه دسترسی جھت راستی آزمایی انطباق فعال
 .یا تولید جداسازی ایزوتوپی اورانیوم با این ضمیمھ را خواھد داد

 فعالیتھایی کھ می تواند برای طراحی و توسعھ یک وسیلھ انفجاری ھستھ ای مشارکت کند 

ایران در فعالیت ھای ذیل کھ می تواند برای توسعھ یک وسیلھ انفجاری ھستھ  .82
 :ارد نخواھد شدای بکار گرفتھ شود، و

طراحی، توسعھ، ساخت، دستیابی و یا استفاده از مدل ھای کامپیوتری برای  .82.1 
 .شبیھ سازی وسایل انفجاری ھستھ ای

طراحی، توسعھ، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چاشنی ھای انفجاری چند  .82.2 
ینکھ مقاصد نقطھ کھ برای توسعھ یک وسیلھ انفجاری ھستھ ای مناسب ھستند مگر ا

 .غیر ھستھ ای بودن آن توسط کمیسیون مشترک تایید شده باشد وموضوع پایش باشد

طراحی، توسعھ، ساخت، دستیابی و یا استفاده از سیستمھای تشخیص  .82.3 
-Flash x ، دوربینھای سرعت باال و یادوربینھای Streak دوربینھای(انفجار
ray) ای مگر اینکھ مقاصد غیر ھستھ ای  تھمناسب برای توسعھ تجھیزات انفجار ھس

 .بودن آن توسط کمیسیون مشترک تایید شده باشد و موضوع پایش باشد

ھای نوترونی ھدایت  طراحی، توسعھ، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چشمھ .82.4 
 .ھای نوترونی ھدایت کننده انفجارات کننده انفجارات یا مواد خاص برای چشمھ
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