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رژیم و نوع 
تحریم ها

رژیم تحریم
موجود

سازمان ملل

اتحادیه اروپا

ایاالت متحده

قوانین کشورها 
(ژاپن/استرالیا/سوییس)

انواع تحریم

مالی

ابلوکه کردن دارایی ه

لممنوعیت انتقال پو

سرویس های مالی از 
قبیل بیمه

موارد مشخص

ممنوعیت سرمایه 
گذاری در نفت و گاز

ساخت کشتی

خدمات به بخش های 
مختلف

فوالد/فلزات 

ت قطعات کلیدی صنع
(...لوله ها و)نفت و گاز 

فلزات استراتژیک

گرافیت

یمه ن)فوالد و آلومینیوم 
(ساخته یا خام
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پیامدهای 
دور زدن 

تحریم

ن آسیب رسید
به حسن 

سابقه زیان تجاری

هزینه دادگاه

عدم امکان 
دریافت پول 

دالر

عدم پوشش 
بیمه قرارداد و

جریمه های تنفیذ
سنگین

زندان

حذف شدن از 
بازار امریکا

بلوکه شدن 
دارایی ها

ایی سیستم قض
امریکا

میلیارد دالر جریمه8.9

میلیون دالر619

میلیارد دالر جریمه1
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بانک ها از هراس از جریمه 
های سنگین با ایران قطع 

ارتباط کردند
هیچ گونه ارتباطی بین میزان 

جریمه و میزان وجه پول انتقال 
!یافته وجود ندارد
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برجام

تهدیدها فرصتها
لغو تحریم ها با توجه به زمان طوالنی

اشد تغییر دولت ها میتواند عامل تهدید ب
...(انتخابات امریکا .... قانون ویزا)

شودامکان پرداخت بانکی سریعا فراهم می
سیاسی بین طرفینفضای مثبت

آزادسازی دارایی های ایران

بحران در بخش 
معدن دنیا
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JCPOA
PERIODS

14-Jul-
2015

3-Jan-
1900

18-Oct-
2015

5-Jan-
1900

6-Jan-
1900

16-Jan-
2016

8-Jan-
1900

9-Jan-
1900

10-Jan-
1900

14 July 2015: 
Joint Comprehensive Plan of Action signed

18 October 2015: 
Adoption Day of the JCPOA

16 January 2015: Implementation Day of 
the JCPOA

سال ادامه دار است تا 8
سازمان ملل گزارش دهد 

(ودمابقی لیست برطرف میش)
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Office of Foreign Assets Control
اوفاک چه میگوید؟

Secondary)دومدستهایتحریمامریکا Sanctions)که
استهکردلغواست،امریکامرزهایازخارجوامریکااتباعغیربامرتبط

یازنزیرمواردوجودصورتدروهمچنانامریکاییغیرخارجیشرکتهای
:دارنداوفاکازتاییدیهاخذبه

An entity...outside the United States is “owned or
controlled” by a U.S. person if the U.S. person:

• (1) holds a 50 percent or greater equity interest by
vote or value in the entity

• (2) holds a majority of seats on the board of directors
of the entity; provides that U.S.-owned or -controlled
foreign entities engaging in transactions pursuant to
GL H may not export or reexport U.S.-origin goods to
Iran without separate authorization fromOFAC
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تحریم های برداشته شده

• Financial, banking

• Energy, petrochemical

• Shipping, shipbuilding

• Automotive

• Port operators

• Insurance, re-insurance

• Gold and other precious
metals; Graphite, raw or
semi-finished metals such
as aluminum and steel,
coal

• Software

لزوم اخذ لیسانس برای 
صادرات

• A general license
authorizing U.S.-owned or -
controlled foreign entities to
engage in certain activities
involving Iran

• A Statement of Licensing
Policy allowing for the
case-by-case licensing of
individuals and entities
seeking to export, reexport,
sell, lease, or transfer to
Iran commercial passenger
aircraft, and related parts
and services, for
exclusively commercial
passenger aviation

واردات به امریکا

• A general license, which is
effective upon publication
in the Federal Register,
authorizing the importation
into the United States of
Iranian-origin carpets and
foodstuffs, including
pistachios and caviar



تحریم هایی که باقی میماند
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تداوم تحریم های تجاری

• U.S. persons – including U.S. 
companies – continue to be 
broadly prohibited from engaging 
in transactions or dealings with 
Iran or its government

• Tidewater, a port operating 
company that is owned by (IRGC), 
remains on the SDN List after 
Implementation Day, and 
transactions by U.S. and non-U.S 
persons with Tidewater continue 
to be sanctionable.  

• non-U.S. persons continue to be 
prohibited from knowingly

engaging in conduct that seeks to 
evade U.S. restrictions on 
transactions or dealings with Iran 
or that causes the export of goods 
or services from the United States 
to Iran

• Mahan Air…. All Nuclear Sectors

صادرات مجدد یا صادرات کاالهای امریکایی

• Non-U.S. persons continue to be 
prohibited from reexporting from a 
third country to Iran, directly or 
indirectly, any goods, technology, or 
services that have been exported from 
the United States if they know or have 
reason to know that the reexportation 
is intended specifically for Iran or the 
Government of Iran and the items are 
controlled for export from the United 
States to Iran.  

• Additionally, non-U.S. persons –
including U.S.-owned or -controlled 
foreign entities (see FAQ K.2) –
continue to be prohibited from 
reexporting to Iran or the Government 
of Iran items containing 10 percent or 
more U.S.-controlled content if 
undertaken with knowledge or 
reason to know that the 
reexportation is intended specifically 
for Iran or the Government of Iran.  

هر گونه پرداخت از طریق سیستم مالی امریکا ممنوع است

• No.  The JCPOA provides that, on 
Implementation Day, the United 
States ceased efforts to reduce Iran’s 
crude oil sales and lifted secondary 
sanctions on investment in Iran’s oil, 
gas, and petrochemical sectors, as well 
as on the export, sale or provision of 
refined petroleum.  This lifting of 
sanctions pertains solely to non-U.S. 
persons, and U.S. persons continue to 
be prohibited from engaging in 
activities related to Iran’s energy 
sector.  Similarly, as a general matter, 
U.S. financial institutions continue to 
be prohibited from processing 
payments related to Iranian oil.

• Credit Card



فرصت های لغو تحریم ها در بخش معدن و صنایع معدنی
تهدیدفرصتشرحموضوع

رشد صادرات 
نفت

روزانه )95نفت در بودجه میلیون بشکه ای صادرات1رشد •
و رشد اعتبارات عمومی( میلیون بشکه صادرات2.25

رشد بازار محصوالت بخش معدن•

رشد صادرات 
بخش معدن

و پول از  L/Cامکان حذف واسطه ها و دریافت مستقیم •
خریداران

ریسککاهش •
تعداد و تنوع مشتریانرشد •

آزادسازی 
دارایی ها

افزایش قدرت دولت در سرمایه گذاری و تکمیل پروژه های•
نیمه تمام

رشد بازار محصوالت بخش معدن•
پروژه های مرتبط با زنجیره ارزش بخش معدنتکمیل فرصت 

ح فاینانس طر
ها

ینانس پروژه با گسترش ارتباطات بانکی بین المللی، فرصت فا•
ها مثل گذشته فراهم میشود

های معدنی تکمیل کننده زنجیره ارزشفاینانس طرح •
اهتقاضا برای محصوالت بخش معدن ناشی از فعال شدن پروژه رشد •

رشد ارزش 
بورس

تامین مالی ارزانتر برای شرکتها و طرح های توسعه ای•فرصت تامین سرمایه شرکتها و طرح های توسعه ای•

تحریم های فناوری کشور لغو و امکان حضور شرکتهای •فناوری 
مهندسی بین المللی در کشور فراهم میشود

فرصت رشد بهره وری در واحدهای معدن و صنایع معدنی •
فرصت اجرای طرح های توسعه با آخرین فناوری موجود دنیا

رشد سرمایه 
گذاری خارجی
رح با لغو محدودیتها، فرصت حضور سرمایه گذاران خارجی در ط•

بوجود می آید... های نفتی و معدنی و 
تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن•

لیتوسعه بازار محصوالت بخش معدن با فعال سازی سایر پروژه های م
ویدکیلوازم 

مواد اولیه
و بدلیل تحریم، شرکتها در حال حاضر دارای موجودی قطعات•

اهش مواد اولیه باالیی هستند که هزینه بر بوده و منجر به ک
بهره وری میشود

انباررشد بهره وری و کاهش حجم •
توسط فروشندگان قطعات گارانتیخدمات بعد از فروش و ارایه •
مستقیم و حذف واسطه هاکاهش قیمت قطعات ناشی از خرید •
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تهدیدات لغو تحریم ها در بخش معدن و صنایع معدنی

تهدیدفرصتشرحموضوع
کاهش مقطعی نرخ

دالر
ریم کاهش نرخ دالر بدلیل هیجانات ناشی از لغو تح

ها
عدن با توجه به قیمت گذاری محصوالت بخش م

به دالر 

تسهیل واردات به 
کشور

ه به تسهیل و رشد واردات به کشور، میتواند با توج
ت به رقبا وضعیت رقابت پذیری تولیدکنندگان نسب

باعث رشد فشار به بخش تولید داخل شود

یرشد واردات کشور در محصوالت صنایع معدن

افت مقطعی قیمت
نفت 

رشد صادرات ایران عامل تشدید عرضه در بازار 
نفتی میشوددرامدهایجهانی و کاهش

ه لکن مقطعی باعث افت قیمت نفت شدبصورت
االتر، در ادامه با خروج عرضه کنندگان با قیمت ب

بازار به مرور زمان باالنس میشود
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ایمیدرو و اقدامات پیش رو در فضای جدید پس از برجام

اقدامات 
پیشنهادی

بروزآوری استراتژی
انبین المللی سازم

تامین مالی طرح ها
تامین منابع خارجی

فاینانس پروژه ها

اصالح+ سفر رییس جمهور چین )آماده نمودن بسته ها )فاینانس چین 
(اقراردادها با پیمانکاران چینی و لحاظ نمودن شرط فاینانس در قرارداده

تخدام چند اس+ رفع مشکالت گذشته با بیمه های اروپایی )فاینانس اروپایی 
(EPCFمشاور بنام اروپایی و تعریف چند طرح اقتصادی با مدل 

جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی

کارگروه)بخش معدن رقابت پذیر نمودن کشور از منظر قوانین و مقررات
(ریاست جمهوری

شورحضور فعال تر در نهادهای بین المللی با هدف معرفی پتانسیل های ک

ستادالمللسایت سازمان و ساختار امور بین وبتقویت 

فروش اوراق مشارکت 
بین المللی

تامین منابع از داخل

بهره برداری از واحدها

بازتعریف و تقویت شرکتهای
(تامین-فروش)خارجی سازمان 

صدور آیین نامه های منع پرداخت
نقدی در واحدهای تابعه 

(شرکت/مجتمع/طرح)

ننده بازاریابی و فروش به مصرف ک
(اروپا-دپو در چین)نهایی 

..(.صندوق توسعه و)برنامه ششم بودجه و برنامه ششم

95قانون بودجه 
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مکاتبه با آقای دکتر جهانگیری با هدف
ه رقابت پذیر نمودن کشور در جذب سرمای

(پیگیریلزوم )گذاری خارجی 


