
 
 

تاثير تحريم های آمريکا عليه 
  بر شما ايران

 
 
 

 انجمن حقوقی آسيا: ناشر 
 عضو مرکز گسترش عدالت آمريکاييان آسيايی تبار

 
 )٢٠١١مه  (١٣٩٠ارديبهشت 

 
 
 
  

 
 



  ديباچه
  

اين نشريه راهنمای حقوقی توسط انجمن حقوقی آسيا، عضو مرکز گسترش عدالت آمريکايی های 
نويسندگان نشريه نيکی خوش ضمير مور و وينا دوبال از انجمن . ستآسيايی تبار منتشر شده ا

هيل متشکريم که اطالعات تخصصی مهمی را در رابطه -از دفتر حقوقی ويلمر. حقوقی آسيا هستند
با تحريم های ايران به طور رايگان در اختيارمان قرار دادند خصوصا رونالد ملتزر و جفری 

همچنين از شيرين سينار برای . ن کمک آنها غير ممکن بودکسلر که انتشار اين راهنما بدو
بازنگری نسخه اوليه و از فرهاد علوی که ديدگاهش را درباره وکالت کسانی که در سفر با مشکل 

     .تحريم های ايران مواجه شدند با ما در ميان گذاشت، متشکريم
  . اين نشريه را نگار مرتضوی ترجمه کرده است

  
  اانجمن حقوقی آسي

 
هدف انجمن حقوقی آسيا، ترويج، توسعه و نمايندگی حقوق قانونی و مدنی شهروندان از تبار آسيا 

با توجه به تداوم نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، سياسی، و نژادی در اياالت . و اقيانوسيه است
 و با تمرکز متحده، انجمن حقوقی آسيا متعهد به پيگيری برابری و عدالت برای تمام اقشار جامعه

برنامه حقوق مدنی و امنيت . خاص بر نيازهای شهروندان کم درآمد از تبار آسيا و اقيانوسيه است
ملی انجمن حقوقی آسيا، متعهد به سياست های امنيت ملی اياالت متحده برای حفاظت از حقوق 

ر ساکن در شمال مدنی افراد و گروه ها، از جمله آمريکايی های آسيايی تبار و گروه های مهاج
 با تبعيض و نابرابری ٢٠٠٧انجمن حقوق آسيا از سال . کاليفرنيا و ديگر نقاط اياالت متحده است

عليه اجتماعات عرب، خاورميانه، آسيای جنوبی، سيک، و مسلمان مبارزه کرده مثال با راه اندازی 
ت متحده در يک کمپين عليه سوال و جواب و جستجوی بی رويه شهروندان و ساکنان اياال

انجمن حقوقی آسيا به افراد در مورد شکايت از اعمال تبعيض در مرز کمک و . مرزهای آمريکا
انجمن حقوقی آسيا . به اجتماعات متاثير از اين مسئله در مورد حقوقشان آگاهی رسانی کرده است

اين . کندمرتبا از اعضای گروه های مختلف سوال هايی در مورد تحريم های ايران دريافت می 
با هدف ارائه يک بحث کلی در مورد تحريم های ايران، ابعاد » حقوق خود را بدانيد«نشريه 

معامالت ممنوع و مجاز تحت تحريم های ايران، و آثار جدی تحريم های ايران بر زندگی افراد 
ه عنوان اين نشريه نبايد ب. خصوصا شهروندان و ساکنان ايرانی تبار اياالت متحده منتشر شده است

 .مشاوره حقوقی تلقی شود
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  مقدمه ای بر تحريم های ايران  .يک
  
  چيست؟» تحريم های ايران«
  

ر به داليل مربوط به سياست خارجه يا امنيت ملی، عليه کشور ديگری تحريم نوعی جريمه است که يک کشو
اياالت متحده چندين سال است که تحريم هايی را عليه ايران اعمال کرده است که عموما بر اين . اعمال می کند

له با مقررات معام«نوعی از تحريم ها با عنوان . پايه است که دولت ايران بر خالف منافع آمريکا عمل می کند
  . بيش از همه بر روی مراودات مالی و تجاری شما با ايران تاثير می گذارند١)»تحريم های ايران«يا (» ايران

  
از جمله دريافت کاال از ايران و يا . تحريم های ايران، فعاليت های مربوط به ايران را به شدت محدود می کنند

، دريافت يا ارسال )صادرات( يا فرستادن کاال به ايران ، بردن و)واردات(به همراه آوردن کاال در حين سفر 
  .پول به خانواده و دوستان، مالکيت و يا فروش امالک در ايران، و همينطور دريافت ارثيه

  
  مقررات تحريم های ايران را چه کسی وضع می کند؟

  
اياالت ) رايیدا(که زير مجموعه وزارت خزانه داری » دفتر نظارت بر اموال خارجی« يا OFACاوفک 

  .از جمله مسووليت های اوفک، اجرای مقررات مربوط به تحريم های ايران است. متحده آمريکا است
  

  چرا بايد تحريم های ايران را بشناسم و آنها را رعايت کنم؟
 

به تحريم های ايران شما را در آوردن، دريافت، و ارسال کاال، خدمات، فن آوری، و پول از ايران و به ايران، 
اگر شما در ايران ملکی داريد، يا ممکن است روزی از يک عضو خانواده تان در ايران . شدت محدود می کند

ارثی دريافت کنيد، و يا يک شرکت و يا وبسايت آن الين راه اندازی کنيد، و يا بخواهيد در ايران کار عام المنفعه 
  .انجام دهيد، بايد حتما تحريم های ايران را بشناسيد

  
  گر به مقررات تحريم های ايران عمل نکنم چه می شود؟ا
  

 :٢عدم رعايت مقررات تحريم های ايران می تواند عواقب مدنی و جنايی سنگينی داشته باشد
  

  سال زندان، و يا هر دو٢٠احکام جنايی شامل جريمه مالی تا سقف يک ميليون دالر، حداکثر  •
 رابر مبلغ معامله هزار دالر و يا دو ب٢۵٠احکام مدنی تا سقف  •
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  چه کسانی بايد تحريم های ايران را رعايت کنند  .دو
  

  آيا من بايد تحريم های ايران را رعايت کنم؟
  

  ٣:شما بايد تحريم های ايران را رعايت کنيد اگر

  
 ).با هر وضعيت مهاجرتی که داشته باشيد(در خاک آمريکا حضور داريد  •
 . و يا خارج از آمريکا زندگی کنيدتبعه آمريکا هستيد، چه در داخل •
 .آمريکا را داريد، چه در داخل و يا خارج از آمريکا زندگی کنيد) گرين کارت(اقامت دائم  •
  .شرکت شما بر پايه قوانين آمريکا سازمان يافته است، که شامل شعب خارجی هم می شود •

  
حقيقی ( می شوند با عنوان شخص آمريکايی در اين کتابچه همه افراد و شرکت هايی که شامل يکی از موارد باال

  .و ديگران با عنوان شخص غير آمريکايی خوانده می شوند) و يا حقوقی
  

زندگی می کنند و تبعه ) مثال اروپا(من يک شخص آمريکايی هستم اما تعدادی از اعضای خانواده ام در خارج 
معامالتی را که من اجازه ندارم انجام دهم، برايم می توانم از آنها بخواهم بعضی از . و يا مقيم آمريکا نيستند

  انجام دهند؟
  
شما نمی توانيد از اشخاص غير آمريکايی بخواهيد و يا به آنها کمک کنيد تا کاری را که شما اجازه نداريد .  نه

 شما ممنوع طبق تحريم های ايران نه تنها شرکت مستقيم در اکثر معامالت با ايران برای. انجام دهيد، انجام دهند
صادرات، و همچنين از تسهيل، تصويب، /است، بلکه شما صراحتا از تالش برای گريز از موانع قانونی واردات

تامين مالی، و يا تضمين معامالت ممنوعه توسط ديگران هم منع شده ايد حتی اگر اين افراد شخص آمريکايی 
 ۴.محسوب نشوند

  
  انی تبار می شود؟آيا تحريم های ايران فقط شامل افراد اير

  
  .تحريم های ايران شامل همه اشخاص آمريکايی، جدای از مليت اصلی شان، است. نه
  

آيا الزم است . همه اعضای خانواده من اينجا زندگی می کنند و هيچ يک از ما ديگر به ايران سفر نمی کنيم
  نگران تحريم های ايران باشم؟

  
کن است تحريم های ايران روی شما اثر بگذارد چرا که طيف وسيعی حتی اگر به ايران سفر نمی کنيد، مم. بله

بخريد و ) مثل ترکيه يا آلمان(مثال نمی توانيد کاال ايرانی را از يک کشور ثالث . از فعاليت ها را شامل می شود
ت مجوز در همين راستا اگر صاحب يک شرکت آن الين در آمريکا هستيد، بدون درياف. آنها را وارد آمريکا کنيد

  .اوفک، نمی توانيد بعضی خدمات بخصوص را به افرادی که در ايران زندگی می کنند ارائه کنيد



 ۴   صفحه –   نشريه انجمن حقوقی آسيا   –تاثير تحريم های آمريکا عليه ايران بر شما  
 

 
  . نشريه صرفا يک بحث عمومی درباره تحريم های ايران است و نبايد به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شوداين

 

  مسائل مالی و سرمايه گذاری . سه
 

  چه کارهايی ممنوع است؟
  

  :تمام فعاليت های زير برای شما ممنوع است 
  
 ۵.سرمايه گذاری جديد در ايران •
 ۶.»دولت ايران«ا تحت نظارت سرمايه گذاری جديد روی امالک متعلق و ي •
خريد، فروش، حمل و نقل، معاوضه، داللی، تاييد، تامين مالی، تسهيل، و يا تضمين هر نوع کاال يا  •

 ٧.»دولت ايران«خدمات ايرانی و يا متعلق به 
ادامه دريافت هزينه و سود بر وام های موجود در ايران، مگر اينکه مجوز مخصوص اوفک را  •

 ٨.بگيريد
 ٩. يا تامين مالی تجارت نفت ايران و محصوالت نفتی پااليش شده در ايرانتجارت و •
  

  هستند؟» دولت ايران«چطور بفهمم چه امالک و اشخاصی متعلق و يا تحت نظارت 
  

فهرست افراد ويژه تحت «اوفک فهرست افرادی را که تحت عنوان دولت ايران شناخته می شوند، با عنوان 
 شناخته می شود به )SDN(» .ان.دی.فهرست اس«ين فهرست که عموما با عنوان ا. منتشر کرده است» تحريم

 .اشکال مختلف در وبسايت اوفک در آدرس زير قرار دارد
aspx.default/Pages/List-SDN/ionssanct/center-resource/gov.treasury.www://http  

 
از اين بانک ها برای مبادله پول يا انجام هيچ معامله ای . اکثر بانک های ايرانی در اين فهرست قرار دارند

  .استفاده نکنيد
  

  چه فعاليت هايی عموما مجاز است؟
  

ای ثالث با ايران مبادله مالی بانک های آمريکا اجازه دارند برای انجام معامالت زير، از راه بانک های کشوره
  :داشته باشند

  
 ١٠تجاری-وجه خانوادگی غير •

يعنی اجازه داريد با خانواده تان پول رد و بدل کنيد، در صورتی که برای معامالت تجاری و يا مربوط 
ضمنا يادتان باشد نمی توانيد برای مبادله پول از بانک هايی که در . به يک کسب و کار خانوادگی نباشد

» حواله«همچنين اجازه نداريد برای فرستادن پول از .  قرار دارند استفاده کنيد١١.ان.دی.ليست اس
  ١٢.استفاده کنيد

  
عمال مبادله پولی بين آمريکا و ايران که تحريم های ايران را زير پا نگذارد نادرند چرا که اغلب 

در . قرار دارند. ان.دی. در ليست اسمعامالت با ايران ممنوع هستند و تقريبا تمام بانک های ايرانی
نتيجه ما به شما توصيه می کنيم با يک وکيل مشورت کنيد و از اوفک مشاوره يا اجازه بگيريد تا مطمئن 
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برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر . شويد مبادله مالی مورد نظر شما با خانواده تان مجاز است
  .ا کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا تماس بگيريدوکالت، و سازمان هايی که می توانند به شم

  
 پرداخت پول مربوط به يکی از موارد استثنا در واردات يا صادرات •

  .)برای جزييات بيشتر درباره اين موارد استثنايی، به بخش چهار و پنج همين کتابچه مراجعه کنيد(
o ١٣.نوجه مربوط به صادرات يا واردات اطالعات و مواد اطالعاتی به ايرا 
o  وجوه مربوط به سفر، مثل مخارج زندگی، مخارج بار و کاال و خدمات برای استفاده شخصی، و

 ١۴).هوايی، دريايی، زمينی(خرج برنامه ريزی سفر 
o  ١۵.برای کاهش سختی های انسانها) غذا، لباس، دارو(وجه مربوط به ارسال کاالهای اهدايی 
o  ،دارويی، و وسايل پزشکی، تنها در صورتی که وجوه مربوط به کاالهای گواهی شده کشاورزی

 ١۶.مجوز مخصوص اوفک داشته باشند
  

 ١٧.هر معامله ای که با يک مجوز خاص يا عام از طرف اوفک مجاز شمرده شود •
 
 ١٨پرداخت وجوه به ايران در ارتباط با پرواز بر فراز آسمان ايران و يا فرود اضطراری در ايران •

دمات دولت ايران در رابطه با پرواز بر فراز آسمان ايران و يا فرود پرداخت وجوهی که مربوط به خ
شرکت آمريکايی و يا هواپيمای ثبت شده در آمريکا، در /اضطراری هواپيمای متعلق به يک شخص

مثال اگر يک هواپيما مجبور می شود به صورت اضطراری در ايران . خاک ايران است، مجاز است
زه می دهد به دولت ايران در ازای سوخت و يا قطعات ضروری پول پرداخت فرود بيايد، اين استثنا اجا

  .شود
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   در موارد مالی و سرمايه گذاری  –   نمونه های واقعی تخلف از تحريم های ايران 
  

 دوادگاه فدرال به محمودرضا بانکی متهم به مبادله پول بين آمريکا و ايران مغاير با تحريم های ايران، در يک د
آقای بانکی که .  ميليون دالر را واگذار کند٣.۴آقای بانکی همچنين مجبور شد مبلغ .  محکوم شدسال و نيم زندان

آمريکاست، در زمان بازداشتش در يک شرکت بين المللی مشاوره مديريت به عنوان مشاور ) سيتی زن(تبعه 
گفته می .  پرينستون و مدرک ليسانس از دانشگاه برکلی استاو دارای مدرک دکترا از دانشگاه. کار می کرد

 بيش از سه ميليون دالر از طرف خانواده اش در ايران به شکل ٢٠٠٩ تا ٢٠٠۶شود آقای بانکی بين سال 
حواله يک سيستم غير رسمی مبادله مالی است که در . دريافت کرد» بانک آو آمريکا«در حسابش در » حواله«

» حواله«ادعا کرد که آقای بانکی، در حالی از سيستم ) آمريکا(دولت . ل آفريقا استفاده می شودخاورميانه و شما
استفاده کرد که می دانست اين مبالغ را از اشخاص ثالث در آمريکا و ديگر نقاط دريافت می کند، و اينکه معادل 

ای بانکی هيچ وقت خودش پولی را چه به آق. اين مبلغ به واحد پول ايرانی برای ساکنان ايران فرستاده خواهد شد
صورت فيزيکی يا الکترونيکی به ايران نفرستاد، ضمنا او ماليات شامل بهره دريافتی اش را هم پرداخت کرده 

اما در هر صورت استدالل دولت اين بود که آقای بانکی با فرستادن پول به افراد ايرانی، از تحريم های . بود
او اين حکم را به دادگاه تجديد استيناف .  محکوم شد٢٠١٠قای بانکی در ماه ژوئن سال آ. ايران تخلف کرده است

، انجمن حقوق ٢٠١٠در ماه نوامبر سال . حوزه دوم اياالت متحده فرستاد و اکنون منتظر رای اين دادگاه است
اشخاصی که نفع غير آسيا، کانون وکالی ايرانی در آمريکا، و ديگر سازمان ها، مشترکا يک اليحه مربوط به 

  .، تنظيم کردندپرنده اياالت متحده عليه بانکیرا در رابطه با ) »آميکوس بريف«(مستقيم در دعوی دارند 
  

به . در هفت سال گذشته، اوفک بسياری از بانک های آمريکايی و شعبه های خارجی شان را جريمه کرده است
های اشخاص ساکن ايران، بستن نامناسب چنين حساب هايی، و دليل مبادله غير مجاز پول به ايران، اداره حساب 

  . يا انجام خدمات مالی در آمريکا برای دارنده حساب در حالی که آن شخص در ايران بوده است
  

اوفک يک شخص را به دليل فرستادن و يا تالش برای فرستادن پول به ايران جهت سرمايه گذاری در يک 
 هزار ٣٠، مبلغ ٢٠٠۶ نوامبر ٢٧، و ٢٠٠۶ نوامبر ١٣ و ٢٠٠۶ ژوئن ١۴خ شرکت تهيه غذا در حدود تاري

اوفک برای تعيين مبلغ جريمه، اين مسئله را در نظر گرفت که اقدام اين شخص فاحش نبوده و .  جريمه کرددالر
  .در ضمن بار اولی بود که اين شخص از قانون تحريم اوفک تخلف می کرد

  
خصی تالش کرد مبلغی را به نهادی در يک کشور ثالث بفرستد تا بدهی نهادی ، ش٢٠٠۶ مه ٢٢در حدود تاريخ 

  . جريمه کرد دالر۵۵٠اوفک اين شخص را به دليل تخلف در تحريم های ايران، مبلغ . در ايران تصويه شود
  

  های متداول پاسخ به سوال
 

  اجازه دارم ملک جديدی در ايران بخرم؟
  
ديد در ايران شامل خريد ملک جديد برای سرمايه گذاری در ايران هم می ممنوعيت سرمايه گذاری های ج. نه

ملک جديد در ايران برای استفاده شخصی خودتان و يا ) و يا مشارکت در خريد(اين ممنوعيت شامل خريد . شود
  . خانواده تان، بدون دريافت مجوز اوفک است
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   و پولش را بياورم؟ می توانم آن را بفروشم .من از قبل ملکی در ايران دارم
  

  . نه، مگر اينکه ابتدا از اوفک يک مجوز مخصوص بگيريد
  

 می توانم اين پول را در يک بانک  .عموی من درگذشته و برای من مقداری پول در ايران باقی گذاشته است
  ايرانی بگذارم که سود دريافت کنم؟ می توانم پول را به آمريکا بياورم؟

  
فهرست «اول اينکه تقريبا تمام بانک های ايرانی در . را به يک بانک ايرانی واريز کنيدشما اجازه نداريد پول 

، يعنی اوفک آنها را به عنوان موسساتی می شناسد که تحت کنترل دولت ايران ١٩ هستند)SDN(» .ان.دی.اس
مايه گذاری دوم اينکه حتی اگر بانک خصوصی باشد، واريز کردن پول در بانکی در ايران، يک سر. هستند

 .جديد محسوب می شود که در قوانين تحريم عليه ايران، ممنوع است
   

. آوردن پول به آمريکا، می تواند واجد شرايط يک وجه ارسالی خانوادگی غيرتجاری شود و در نتيجه مجاز باشد
، که اين ارسال را از اما يادتان باشد که نمی توانيد از اغلب بانک های ايرانی برای چنين انتقالی استفاده کنيد

در نتيجه ما .  منتقل کنيد٢٠»حواله«ضمنا شما اجازه نداريد پول را از طريق . نظر قانونی و عملی پيچيده می کند
توصيه می کنيم از يک وکيل کمک بگيريد و دستورالعمل های اوفک را بررسی کنيد تا مطمئن شويد که ارسال 

   ٢١.وجه مورد نظرتان مجاز است
 

  ايران حساب بانکی دارم، بايد چه کنم؟من در 
  

اگر يک حساب بانکی در ايران داريد، احتياط ايجاب می کند که وضعيت . اين يک بخش غيرشفاف قانون است
، به ابهام موجود در قانون اشاره )»افشای داوطلبانه«(خودتان را به صورت داوطلبانه به اوفک اطالع دهيد 

  . توصيه می کنيم از يک وکيل کمک بخواهيد.  مشخص بگيريدکنيد، و در صورت نياز يک مجوز
  

  می توانم از يک بانک آمريکايی برايش پول بفرستم؟. مادربزرگم از من درخواست کمک مالی کرده
  

  :اما نکات زير را در نظر بگيريد. اين می تواند واجد شرايط يک وجه ارسالی خانوادگی غيرتجاری باشد
» .ان.دی.فهرست اس«ک آمريکايی، با واسطه بانکی در يک کشور ثالت که در اين پول بايد از يک بان •

)SDN(٢٢. نيست فرستاده شود 
يعنی نمی تواند مربوط به تجارت . حمايت مالی شما از مادربزرگ تان بايد برای استفاده شخصی باشد •

 .او يا هر فعاليت تجاری ديگری باشد
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   محدوديت در واردات .چهار
  

  ران چه تاثيری روی واردات کاال و خدمات از ايران به آمريکا می گذارد؟تحريم های اي
  

  ٢٣:تحريم های ايران واردات زير را ممنوع کرده است

  
  واردات کاال يا خدمات ساخت ايران به آمريکا .١
  به آمريکا٢۴»دولت ايران«واردات کاال يا خدمات متعلق به يا تحت نظارت  .٢
يعنی شما نمی توانيد به يک شخص . ا تضمين معامالتی که در باال گفته شدارائه سرمايه، تاييد، تسهيل، ي .٣

 . يا شرکت ديگر در واردات کاال يا خدمات ساخت ايران کمک کنيد، مثال هزينه حمل و نقل را بپردازيد
  

 نمی شود، بلکه شامل واردات از يک کشور) از ايران به آمريکا(اين محدوديت ها فقط شامل واردات مستقيم 
از ايران به آمريکا به يک (و همينطور واردات برای انتقال ) از ايران به يک کشور ثالث به آمريکا(واسطه 

  ٢۵.هم می شود) کشور ثالث
  

  نمونه وارداتی که قانون تحريم های ايران را نقض می کند چيست؟
  

االهای ساخت ايران و از جمله شما ک. مسافرت می کنيد) با توقف در پاريس(شما از ايران به آمريکا : مثال يک
کادو را در چمدان تان می گذاريد و به شرکت . يک هديه به قيمت سيصد دالر برای رئيس تان خريده ايد

در اين صورت قانون تحريم ايران را زير پا . هواپيمايی تحويل می دهيد که مستقيم به آمريکا فرستاده شود
  .گذاشته ايد و ممکن است جريمه شويد

  
مثل مثال يک، فقط با اين تفاوت که شما چمدان تان را در پاريس تحويل می گيريد و دوباره تحويل می :  دومثال
  .در اين صورت قانون تحريم ايران را زير پا گذاشته ايد و ممکن است جريمه شويد. دهيد

  
ل خصوصی، از مادربزرگ تان در ايران می خواهيد که از طريق پست يا يک شرکت حمل و نق: مثال سه

در اين صورت قانون تحريم ايران را زير پا . کاالهای ساخت ايران را که به دليل تحريم ها ممنوع است، بفرستد
  .گذاشته ايد و ممکن است جريمه شويد

  
در حال خريد، به يک مغازه فرش ايرانی می رسيد که قيمت . برای تعطيالت به آلمان می رويد: مثال چهار

می خواهيد اين فرش ها را در چمدان تان به آمريکا . است و شما سه تخته فرش می خريدهايش خيلی مناسبت 
در اين صورت قانون تحريم ايران را زير پا . بياوريد و به همان قيمتی که خريده ايد به دوستان تان بفروشيد

  . گذاشته ايد و ممکن است جريمه شويد
  

 که شما از فروشگاه می خواهيد که آنها را به آدرس شما در آمريکا شبيه مثال چهار، فقط با اين تفاوت: مثال پنج
  . در اين صورت قانون تحريم ايران را زير پا گذاشته ايد و ممکن است جريمه شويد. بفرستد
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. موارد واردات در مثال های يک تا پنج ممنوع هستند مگر اينکه اول از اوفک يک مجوز مخصوص بگيريد
 های باال، فهرست کاملی از تمام حالت های نقض قانون تحريم ايران نيست، بلکه تنها مثال يادتان باشد که مثال

هايی از چندين حالت ممکن بر اساس برداشت ما از قانون است تا گستردگی اين ممنوعيت ها را به شما نشان 
  .بدهد

  
 می آوريد شامل يکی از معدود به همين دليل، در صورتی که کامال مطمئن نيستيد که آنچه که به داخل آمريکا

می شود، و يا مجوز مخصوصی از اوفک نگرفته ايد، شديدا توصيه می شود از ) در فهرست پايين(استثناها 
يا از /اگر شک داريد، با اوفک تماس بگيريد و. واردات هر نوع کاال و خدمات از ايران به آمريکا پرهيز کنيد

برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر حقوقی، و سازمان هايی . هيديک وکيل متخصص در اين زمينه کمک بخوا
  .که می توانند به شما کمک کنند، با انجمن حقوقی آسيا تماس بگيريد

  
  آيا ممنوعيت واردات در تحريم های ايران، موارد استثنا هم دارد؟

  
شما الزم است . ی ايران استفهرست زير خالصه ای از موارد معدود استثنا در ممنوعيت واردات در تحريم ها

  .واجد شرايط تنها يکی از موراد استثنا باشيد و نه همه موارد
  

 ٢۶استثنا هديه •
هدايايی که برای ديگران به آمريکا می آوريد، همينطور هدايايی که (اجازه داريد از ايران هديه بياوريد 

در صورتی که تمام شرايط زير را ) ريداز خانواده و دوستان تان در ايران گرفته ايد و به آمريکا می آو
  :داشته باشد

o  دالر نباشد١٠٠قيمت کل هدايا بيشتر از  
o کاالها در شکل و تعدادی باشد که معموال بين افراد به عنوان هديه رد و بدل می شود 
  و
o  کاالها برای استفاده در سالح های شيميايی و بيولوژيکی، فن آوری تسليحاتی، امنيت ملی، يا

 زی هسته ای، تحت نظارت نباشدغنی سا
 

توصيه می کنيم در صورت امکان فاکتورهای خريدتان را نگه داريد که اگر در فرودگاه از شما سوال 
  .کردند، سند خوبی برای نشان دادن قيمت هديه باشد

  
 ٢٧استثنا بار همراه مسافر و وسايل شخصی •

 را در بار همراه خود به آمريکا بياوريد در اين استثنا به شما اجازه می دهد وسايل شخصی ساخت ايران
  :صورتی که

o برای استفاده شخصی تان است 
o  ،وبرای فروش و يا برای شخص ديگری نيست  
o به داليل ديگر ممنوع نشده است، مثل خريد فرش ايرانی . 

  
ياوريد، به اين استثنا همچنين به شما اجازه می دهد کاالهای ايرانی را که در ايران خريده ايد با خود ب

شرط اينکه برای استفاده شخصی خودتان باشد و برای فروش و يا برای افراد ديگری نباشد، و به داليل 
  .ديگری محدود نشده باشد
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 ٢٨استثنا لوازم منزل •

شما می توانيد لوازم منزل و وسايل شخصی تان را که ساخت ايران است با خودتان بياوريد، در 
  : تان از آنها استفاده می کرديد و تمام شرايط زير در مورد آن صدق کندصورتی که خود شما در خانه

o  در خارج از آمريکا ) يا ديگر اعضا خانواده تان از همان خانه، که وارد آمريکا می شوند(شما
 از اين لوازم استفاده می کرديد

o استفاده اين لوازم منزل يا وسايل شخصی، برای استفاده در خانه شما در آمريکاست و برای 
  وشخصی ديگر و يا برای فروش نيست، 

o واردات اين وسايل به داليل ديگر مطرح شده در تحريم های ايران، ممنوع نشده است. 
  

 ٢٩استثنا اطالعات •
اطالعات و مواد . معامالتی که شامل واردات اطالعات و يا مواد اطالعاتی می شوند، عموما مجاز است

پوستر، صفحه گرامافون، عکس، ميکروفيلم، ميکروفيش، نوار، ديسک اطالعاتی شامل نشريات، فيلم، 
  . فشرده، سی دی، و دستگاه فيد خبری هستند

مواد اطالعاتی همچنين می تواند شامل آثار هنری باشد، در صورتی که اثر هنری در زير فهرست 
  ٣٠.تعرفه هماهنگ اياالت متحده آمريکا طبقه بندی شده باشد

 
 ٣١ان که توسط يک شخص غيرآمريکايی کامال دگرگون شدندکاالهای ساخت اير •

را که شامل مواد اوليه ) مثال آلمان(شما می توانيد تحت شرايطی خاص، کاالهای ساخت يک کشور ثالث 
  ٣٢.ايرانی هستند از آن کشور به آمريکا وارد کنيد

  
 توصيه می کنيم که با يک وکيل اگر شما يا شرکت شما می خواهد به اين استثنا پيچيده اتکا کند، ما قويا

  ٣٣.مشورت کنيد

  

 ٣۴پست و مخابرات •
اما بسته هايی که دريافت . شما مجاز هستيد نامه، تماس تلفنی، و ديگر ارتباطات شخصی را دريافت کنيد

می کنيد بايد فقط شامل موادی باشد که واجد شرايط يکی از موارد استثنا در ممنوعيت واردات تحريم 
 .يا شامل مجوز مخصوصی که از اوفک دريافت کرده ايد باشد/های ايران و

 
 ٣۵کيف ديپلماتيک •

 .کيف های ديپلماتيک و محتوای آنها را می توان به اياالت متحده آمريکا آورد
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   تخلف در واردات  – نمونه های واقعی تخلف از تحريم های ايران 

  
تحريم های ايران را به دليل ) کراس در ايالت جورجيانار(گزارش شد که شرکت فرش مهدوی الف و الف 
  دالر٩٢۴٠ گزارش داد که مهدوی مبلغ ٢٠٠٨اوفک در سال . واردات کاالهای ايرانی بدون مجوز، نقض کرد

  .پرداخت کرد تا مسئله را حل و فصل کند
  

ن، طالی گولد کيش در ايرا-، يک فرد تالش کرد از شرکت می٢٠٠۶اوفک گزارش داد که در ژوئن 
 پرداخت کرد و مسئله را با اوفک حل و فصل  دالر۴٠٠ اين شخص مبلغ ٢٠٠٨در سال . الکترونيکی بخرد

  .کرد
  

سعی کرد بدون مجوز ) آی جی اف(، شرکت اينترنشنال گولدن فودز ٢٠٠٣اوفک گزارش داد که حدود در اکتبر 
 به اوفک، اتهام تخلف از  دالر٣١۵٠مبلغ آی اف جی با پرداخت . اوفک، کاالهای ساخت ايران را وارد کند

  . آی اف جی همچنين دستور کاری منطبق با تحريم های آمريکا ايجاد کرد. تحريم های ايران را حل و فصل کرد
  
  

 های متداول پاسخ به سوال
  

ن را به می توانم آ. در سفرم به ايران، مادربزرگم به عنوان کادو فارغ التحصيلی به من يک گردنبند طال داد
 آمريکا بياورم؟

  
بسته به شرايط، استثنا هديه هم . که در باال نوشته شده بشود» استثنا هديه«بله، در صورتی که واجد تمام شرايط 

شامل هدايايی می شود که در ايران دريافت می کنيد و به آمريکا می آوريد، هم شامل هدايايی که خودتان می 
  .ان در آمريکا می آوريدخريد و برای خانواده و دوستان ت

  
 می توانم فرش ايرانی را برای استفاده شخصی خودم به آمريکا بياورم؟

  
اين ممنوعيت همچنين شامل فرش های ايرانی ست . نه، مگر اينکه از اوفک يک مجوز مخصوص گرفته باشيد

ری سعی می کنند بعضی منابع می گويند مقامات وزارت خزانه دا. که در خارج از ايران خريده می شوند
لوازم «يا » بار همراه مسافر«(برداشتی از قانون ارائه کنند که اجازه ورود فرش را تحت يکی از موارد استثنا 

اما تا زمانی که اين مسئله در قانون به صورت شفاف مشخص نشده است، توصيه می کنيم بدون . بدهد) »منزل
  . آمريکا نياوريدداشتن مجوز مخصوص اوفک، فرش بافت ايران را به 
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   محدوديت در صادرات .پنج
  

  تحريم های ايران چه تاثيری روی صادرات کاال و خدمات از آمريکا به ايران می گذارد؟
  

  ٣۶:معامالت زير عموما برای شما ممنوع است
 صادرات کاال، فن آوری، و خدمات به ايران •
 ٣٧»دولت ايران«صادرات کاال، فن آوری، و خدمات به  •
، در صورتی که بدانيد )مثال امارات( کاال، فن آوری، يا خدمات از آمريکا به يک کشور ثالث صادرات •

 .به ايران است) به صورت مستقيم يا غيرمستقيم(يا مشخص باشد که اين مواد برای فرستادن يا صادرات 
 که بدانيد يا ، در صورتی)مثال آلمان(صادرات کاال، فن آوری، يا خدمات از آمريکا به يک کشور ثالث  •

مشخص باشد که اين مواد برای توليد، ترکيب، يا استفاده در کاال، فن آوری، يا خدماتی است که بعدا به 
 .خواهد شد) به صورت مستقيم يا غير مستقيم(ايران صادر 

  
، صادرات از طريق يک کشور )از آمريکا به ايران(اين ممنوعيت ها در صادرات شامل صادرات مستقيم 

) از آمريکا به ايران به کشور ثالث(، و صادرات برای انتقال )آمريکا به يک کشور ثالت به ايران (واسطه
  ٣٩. ضمنا توجه کنيد که ممنوعيت صادرات فن آوری عموما شامل نرم افزار هم می شود٣٨.است

  
 

   تخلف در صادرات  – نمونه های واقعی تخلف از تحريم های ايران 
  

برای حل و فصل اتهامات تخلف از چند برنامه تحريم، از جمله ) در آمريکا( دی اچ ال دو شرکت زير مجموعه
 تا ٢٠٠٢اوفک گزارش داد که بين اوت .  پرداخته اندبيش از نه ميليون دالرتحريم های ايران، به اوفک مبلغ 

به ديگر بسته ، شرکت دی چی ال چندين محموله به ايران ارسال کرده و همچنين مدارک مربوط ٢٠٠٧مارس 
  . های فرستاده شده به ايران را بايگانی نکرده است

  
 با صادرات نرم افزارهای ساخت آمريکا، ٢٠٠٣ تا اکتبر ٢٠٠١اوفک گزارش داد که شرکت واريان بين مارس 

  به اوفک، اتهامات را حلبيش از يکصد هزار دالرواريان با پرداخت مبلغ . تحريم های ايران را زير پا گذاشت
  . و فصل کرد

  
به نهادی در ايران اجازه داد تا در يک نمايشگاه ساالنه غذای دريايی » دايورسيفايد«شرکت ارتباطات تجاری 

اوفک متوجه شد که شرکت دايورسيفايد به دليل صادرات خدمات . ، غرفه ای اجاره کند٢٠٠٢اروپا در آوريل 
 برايش در  دالر۵۵٠٠ تخلف کرده و جريمه ای معادل به ايران بدون داشتن يک مجوز، از تحريم های ايران

  .نظر گرفت
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  آيا در ممنوعيت های صادرات، استثنا هم وجود دارد؟
  

الزم . فهرست زير، خالصه ای از موارد معدود استثنا در ممنوعيت های صادرات در تحريم های ايران است
 .کی از موارد زير بشويدنيست همه موارد شامل شما شود و کافی است فقط واجد شرايط ي

  
 ۴٠استثنا هديه •

  :شما اجازه داريد از آمريکا به ايران هديه ببريد يا بفرستيد به شرط اينکه شامل تمام شرايط زير باشد
o  دالر نباشد١٠٠قيمت کل هدايا بيشتر از  
o کاالها در شکل و تعدادی باشد که معموال بين افراد به عنوان هديه رد و بدل می شود 
  و
o ها برای استفاده در سالح های شيميايی و بيولوژيکی، فن آوری تسليحاتی، امنيت ملی، يا کاال

 غنی سازی هسته ای، تحت نظارت نباشد
  

 دالر است، از قانون ١٠٠توصيه می کنيم تالش نکنيد با فرستادن چندين بسته که هر کدام ارزشش کمتر از 
  .نوان تالش برای تخطی از تحريم های ايران تلقی شوداين رفتار خطرناک است و ممکن است به ع. بگريزيد

  
 ۴١استثنا بار همراه مسافر و وسايل شخصی •

شما وقتی از آمريکا به مقصد ايران خارج می شويد اجازه داريد بارتان را همراه خود ببريد به اين شرط 
  .که متعلق به فردی ديگر يا برای فروش نباشد

  
مثل لباس، لوازم آرايشی، و (صوص سفر را همراهتان ببريد همچنين می توانيد وسايل شخصی مخ

 )داروهای شخصی
  

 ۴٢استثنا لوازم منزل •
اگر از آمريکا خارج می شويد که به ايران نقل مکان کنيد، اجازه داريد که لوازم منزل و وسايل شخصی 

  : باشيد شرايط زير را داشتهتمامتان را هم از آمريکا به ايران صادر کنيد به شرط اينکه 
o  خود شما يا ديگر اعضا خانواده تان که همراه شما هستند، در آمريکا از اين وسايل استفاده می

 کرديد
o  اين وسايل برای استفاده شخصی ديگر و يا برای فروش نيست، و 
o صادرات اين وسايل به داليل ديگر ممنوع نيست. 

 
 ۴٣استثنا اطالعات •

  . رداتدر بخش وا» استثنا اطالعات«مشابه مورد 
 

 ۴۴استثنا اهدا انساندوستانه •
اما اگر می خواهيد برای . اهدا کاالهايی مثل غذا، لباس، و دارو به منظور کاهش رنج انسانی مجاز است

فرستادن غذا، لباس، يا دارو به ايران به شدت روی اين استثنا حساب کنيد، توصيه می کنيم از اوفک 
  .يک مجوز مخصوص بگيريد
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نيد با اينکه اين استثنا به شما اجازه می دهد برای فرستادن کاالهای اهدايی در جهت کاهش ضمنا بايد بدا
.  به موسسات خيريه در ايران پول بفرستيداجازه نمی دهدرنج انسانی پول بدهيد يا آنها را حمل کنيد، اما 

 .تيداگر از اوفک مجوز مخصوصی نگرفته ايد، به موسسات خيريه در ايران هيچ پولی نفرس
 

 ۴۵)به مجوز نياز دارد(استثنا کاالهای کشاورزی و دارويی دارای مجوز  •
يک فقط در صورتی اجازه داريد دارو، ابزار پزشکی، و کاالهای کشاورزی به ايران صادر کنيد که 

مثال بدون داشتن يک مجوز مخصوص، اجازه نداريد دستگاه . مجوز مخصوص از اوفک گرفته باشيد
مشخصا بايد از اوفک درخواست يک مجوز يک . يل دندانپزشکی به ايران بفرستيدفشار خون يا وسا

  ).برويد به بخش هفت همين نشريه(ساله کنيد 
 

   تخلف در صادرات  – نمونه های واقعی تخلف از تحريم های ايران 
  

 و ژانويه ٢٠٠٠اومدا، بين اکتبر -گفته شده که شرکت پزشکی اسپيس لبز، زير مجموعه سابق شرکت داتکس
، با استفاده از يک واسطه در دوبی، بدون داشتن مجوز از آمريکا به ايران لوازم پزشکی صادر کرده ٢٠٠٣
 به  دالر۶۶۵۴٧ مبلغ ٢٠٠٧اومدا که به تخطی از تحريم های ايران متهم شده بود، در آوريل -داتکس. بود

  .اوفک پرداخت کرد و مسئله را حل و فصل کرد
  

 به  دالر٨٢٨۵٠ شرکت زيمر دنتال برای حل و فصل اتهام تخلف از تحريم های ايران، مبلغ ٢٠٠٨در ژانويه 
، بدون يک مجوز اوفک، کاالها و ٢٠٠۴ و مه ٢٠٠٢اوفک گزارش کرده که بين مارس . اوفک پرداخت کرد

اطالع داد و شرکت زيمر دنتال به صورت داوطلبانه اين مسئله را به اوفک . خدماتی به ايران صادر شده بود
  .همچنين دستور کاری منطبق با تحريم های آمريکا ايجاد کرد

  
 ۴۶استثنا ارتباطات شخصی و نرم افزارهای ضروری •

شما اجازه داريد با خانواده و دوستان تان در ايران از طريق ايميل، نامه، فاکس، تلگراف، تلفن، و ديگر 
نرم . ينکه هيچ چيز با ارزشی رد و بدل نشودراه های ارتباطی شخصی تماس داشته باشيد به شرط ا
مثال نرم افزارهای مخصوص چت، ايميل، و (افزارهای کامپيوتری مجانی برای ارتباطات اينترنتی 

ور شما يا شرکت شما می توانيد خدمات ايميل، همينط. را هم می توانيد بفرستيد) شبکه های اجتماعی
به شرط اينکه اين ) مثل جيميل يا فيس بوک(چت، و شبکه های اجتماعی را در اختيار ايران قرار دهيد 

  .خدمات مجانی و در دسترس عموم باشد
  
 ۴٧استثنا صادرات کاال يا فن آوری اوليه به کشور ثالث •

می تواند خالف ) مثال امارات متحده عربی(يک کشور ثالث فرستادن کاال يا فن آوری آمريکايی به 
تحريم های ايران نباشد، در صورتی که به شکل قابل مالحظه ای تغيير و تبديل به يک توليد خارجی 

شده و به ايران صادر شود، و کاال يا فن آوری آمريکايی که شما فرستاديد، درصد کمی از کاالی 
برای اينکه اين مورد استثنا شامل حالتان شود، کاالها بايد .  دهدرا تشکيل) محصول نهايی(خارجی 

  ۴٨.مشخصات بخصوصی داشته باشند

  
اگر داد و ستدی داريد که ممکن است به اين استثنا احتياج داشته باشد، قويا توصيه می کنيم از يک وکيل 

  ۴٩.جاد کنيدبخواهيد به شما کمک کند که يک دستور کاری منطبق با تحريم های آمريکا اي
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 ۵٠خدمات حقوقی مخصوص •

اگر شما يک وکيل هستيد، ممکن است اجازه داشته باشيد خدمات حقوقی بخصوصی در رابطه با ايران 
 اما بايد به. ارائه کنيد

)31 C.F.R. § 560.525(شما برای دريافت پول در .  رجوع کنيد و بهتر است با اوفک مشورت کنيد
  . از اوفک يک مجوز مخصوص بگيريدازا چنين خدمات حقوقی بايد 

  
 ۵١بسته های ديپلماتيک •

  .رد و بدل کردن بسته های ديپلماتيک و محتويات آنها به ايران مجاز است
  

 هم آيين نامه اجرايی نظارت (BIS)عالوه بر تحريم های ايران، دفتر صنعت و امنيت وزارت دارايی 
جدد کاال، فن آوری، و نرم افزار به ايران را  را اعمال می کند که صادرات و صادرات م۵٢بر صادرات

برای هر محموله ای که به ايران فرستاده می شود بايد عالوه بر تحريم های ايران، . محدود کرده است
با توجه پيچيدگی محدوديت های نظارت بر صادرات و . اين نظارت بر صادرات را هم مد نظر داشت
ه ايران، توصيه می کنيم اگر می خواهيد محموله ای را تحريم ها در مورد محموله های ارسالی ب

مثال خانواده يا شرکتی در (و يا با واسطه ) مثل آلمان(مستقيما از آمريکا و يا از طريق يک کشور ثالث 
برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر وکالت، . به ايران بفرستيد، حتما با يک وکيل مشورت کنيد) اروپا

  . می توانند به شما کمک کنند، با انجمن حقوقی آسيا تماس بگيريدو سازمان هايی که

 
 های متداول پاسخ به سوال

  
زندگی می کند بفرستم که ) مثال امارات(آيا می توانم محصوالت آمريکايی را به دوستم که در يک کشور ثالث 

  برای مادربزرگم در ايران ببرد؟
  
ران، از طرف شما با واسطه دوست تان به مادربزرگ تان محسوب اين کار صادرات غير مستقيم کاال به اي. نه

می شود و ممنوع است مگر اينکه واجد شرايط يک استثنا باشيد و يا يک مجوز مخصوص از اوفک گرفته 
  .باشيد

  
بفرستم بدون اين قصد که به ايران ) مثال چين(اگر کاال، فن آوری، يا خدماتی را به يک کشور ثالث 

   شود، آيا من مسوول هستم؟برده/فرستاده
  

 شما بدانيد يا دليلی داشته باشيد که بدانيدبر اساس قانون تحريم های ايران، اگر . بله، ممکن است مسوول باشيد
که اجناسی که شما به فرد يا شرکتی در يک کشور ثالث می فرستيد، برای تجهيز، ارسال، يا صادرات به ايران 

  . جناس را بفرستيداست، در اين صورت نبايد اين ا
  

يکی از مشتری های دائم شما، . شما صاحب يک شرکت فروش کيف و کفش در آمريکا هستيد: مثال يک
، »شرکت الف« که می دانيدشما . در دوبی است که معموال سفارش های زيادی به شما می دهد» شرکت الف«
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شما، قوانين تحريم ايران را زير پا در اين صورت فروش . اجناس را به ايران می فروشد يا صادر می کند
  .گذاشته و شما می توانيد جريمه شويد

  
اجناس را به ايران می » شرکت الف«شبيه مثال يک، فقط با اين تفاوت که شما مطمئن نيستيد که : مثال دو
ه اين اين مسئله می تواند نشان. در ايران است» شرکت الف«اما می دانيد که مشتری اصلی . می فرستد/فروشد

 اين اجناس ممکن است به صورت مستقيم يا غير مستقيم به ايران دليلی وجود داشته که شما بدانيدباشد که 
در اين صورت، شما بايد قبل از اينکه اجناس را بفروشيد مطمئن شويد که به ايران فرستاده نمی . صادر شود

  . شوند
  

انی می فرستد که ممکن است آنها را به ايران صادر اگر شرکت شما کاال يا خدمات را به شرکت های غير اير
کنند و به همين دليل فکر می کنيد ممکن است قوانين تحريم های ايران را زير پا بگذاريد، حتما با يک وکيل 

 ۵٣.مشورت کنيد تا به شما کمک کند برای شرکت تان يک دستور کاری منطبق با اوفک ايجاد کنيد

  
   تخلف در صادرات  –ز تحريم های ايران  نمونه های واقعی تخلف ا

  
 به اوفک  دالر١٣۴٣٠، شرکت پريماورا سيستمز، فروشنده سيستم های نمونه کار پروژه، مبلغ ٢٠٠٧در سال 

اوفک گزارش داده بود که شرکت پريماورا، . پرداخت کرد تا اتهام تخلف از تحريم های ايران را حل و فصل کند
 بدون مجوز اوفک، کاال و خدماتش را به نماينده اش در دوبی صادر ٢٠٠۵ژوئيه  تا ٢٠٠٢در فاصله نوامبر 

پريماورا اين مسئله را . کرده در حالی که اطالع داشته اين کاالها و خدمات در نهايت به ايران صادر می شوند
  .به صورت داوطلبانه به اوفک اطالع داده بود

  
 گروه الکترونيکی ايجيس قرار است برای حل و فصل ، اوفک گزارش کرد که شرکت٢٠١١ آوريل ٧روز 

 و ٢٠٠٨اوفک گزارش کرد که بين اوت .  پرداخت کند هزار دالر٢٠اتهام تخلف از تحريم های ايران مبلغ 
، شرکت ايجيس دو واجد کنترل دوربين را از آمريکا به اتريش صادر کرده با علم به اينکه اين ٢٠٠٩ژانويه 

پرونده اتهام عليه شرکت ايجيس، ابتدا در جريان يک تحقيق جنايی از . ه ايران هستندکاالها برای صادرات ب
  . طرف اداره مهاجرت و گمرک اياالت متحده شروع شد

  
 کسانی که ساکن ايران هستند می توانند از خدمات من استفاده آيا. من صاحب يک شرکت خدمات آن الين هستم

 نتفاعی باشد اهميتی دارد؟کنند؟ اگر شرکت من يک سازمان غير ا
 

به اين . اگر يک مجوز مخصوص از اوفک نگرفته باشيد اجازه نداريد به افراد ساکن ايران خدمات ارائه کنيد. نه
.ايجاد کنيد) شامل حساب کاربری آن الين(معنی که به صورت کلی اجازه نداريد برايشان حساب کاربری   

 
اين سازمان ها هم از صدور خدمات به . ريم های ايران مستثنی نيستندسازمان های غير انتفاعی و خيريه از تح

که در باال (ايران ممنوع شده اند مگر اينکه واجد شرايط يکی از معدود موارد استثنا در ممنوعيت صادرات 
.شوند و يا اينکه يک مجوز مخصوص از اوفک بگيرند) اشاره شد  
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   تخلف در صادرات  –ايران  نمونه های واقعی تخلف از تحريم های 

  
 حدود سهرا ) »جی اس آر«( اوفک گزارش داد که شرکت گولد اند سيلور ريزرو ٢٠٠٩در ماه سپتامبر سال 

اوفک گزارش کرد که شرکت جی اس آر بدون داشتن مجوز، خدمات مالی به .  جريمه کرده استميليون دالر
 حساب مالی الکترونيکی را برای افراد ساکن ۵۶٧٣٩ش ايران صادر کرده به اين ترتيب که از طريق وبسايت

  . ايران فعال کرده است
  

ناخواسته به يک سازمان ) مثال کمک به صليب سرخ يا پروژه قانون حقوق بشر(اگر کمک خيريه عمومی من 
 بدون مجوز) SDN(» فهرست افراد ويژه تحت تحريم«غير انتفاعی ايرانی، و يا بدتر از آن به نهادی در 

 اوفک پرداخت شود، آيا من مسوول هستم؟
  

اگر . نه، مگر اينکه شما بدانيد يا دليلی وجود داشته باشد که بدانيد که کمک شما به چنين نهادهايی منتقل شده است
متوجه شديد که کمک شما به يک سازمان غير انتفاعی ايرانی، يک سازمان تروريستی، و يا نهادی در فهرست 

 فرستاده شده، سعی کنيد با کمک يک وکيل اين مسئله را به صورت داوطلبانه به اوفک ۵۴حريمافراد ويژه تحت ت
  ).»افشای داوطلبانه«(اطالع دهيد 

  
آيا می توانم برای يک سازمان غير انتفاعی در ايران کمک مالی جمع آوری کنم، در صورتی که قصد داشته 

 باشم پيش از آنکه پول را بفرستم يک مجوز بگيرم؟
  

برای رعايت احتياط بهتر است پيش از جمع آوری هر نوع کمک مالی، ابتدا مجوز مخصوص را از اوفک 
دست کم مطمئن شويد که به تمام . بگيريد که از خطر ايجاد تصوير تخلف از تحريم های ايران، پرهيز کنيد

ز مخصوص اوفک، پول افرادی که کمک مالی کرده اند به صورت کتبی توضيح دهيد که پيش از دريافت مجو
  .آنها به هيچ سازمان غير انتفاعی ايرانی فرستاده نخواهد شد

  
 آيا می توانم دارو را برای استفاده شخصی خودم به ايران ببرم؟

  
به شما » بار همراه مسافر و وسايل شخصی«استثنا . بله، به شرط آنکه دارو برای استفاده شخصی خودتان باشد

مثال دارو برای (خصی تان را با خودتان ببريد به شرط اينکه دليل ديگری نداشته باشد اجازه می دهد داروهای ش
  ).شخصی ديگر و يا برای فروش تجاری نباشد

  
باشد، برای » استثنا هديه«آيا می توانم داروی خريده شده با نسخه را، به شرط آنکه واجد تمام شرايط مورد 

 يا بفرستم؟يکی از اقوام يا دوستانم به ايران ببرم 
  
  .در آمريکا خريد دارو با نسخه به اين قصد که آن را به فرد ديگری بدهيد، عواقبی جدی فراتر از اوفک دارد. نه
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   اجرا .شش
  

  اگر اوفک تصور کند من تحريم های ايران را زير پا گذاشتم چطور به من اطالع می دهد؟
  

ضوی از خانه شما از تحريم های ايران تخطی کرده ايد، اگر اوفک دليلی داشته باشد مبنی بر اينکه شما يا ع
مورد نظر، اطالعات بيشتر ) های(ممکن است يک احضاريه برايتان بفرستد که از شما بخواهد درباره معامله 

اگر اوفک تشخيص دهد که پاسخ شما کافی نيست و يا شواهدی مبنی بر . يا مدارکی در اختيارش قرار دهيد/و
 صادر می کند که نشان دهنده قصد »اخطار پيش از جريمه« دست بياورد، برای شما يک يک تخلف مسلم به

در اين اخطاريه، تخلف مورد اتهام و همينطور قوانين و مقرراتی که . اوفک برای اعمال يک جريمه مالی است
مالی پيشنهادی و اخطاريه همچنين شامل مبلغ جريمه . اوفک باور دارد شما زير پا گذاشته ايد، تشريح می شود

  ۵۵.اطالعات الزم برای پاسخ به اخطار پيش از جريمه خواهد بود
  

  اگر يک اخطاريه پيش از جريمه دريافت کنم، چه کنم؟
  

می توانيد در يک متن .  روز بعد از تاريخ ارسال اخطاريه پيش از جريمه، جواب بدهيد٣٠شما حق داريد تا 
يا چرا مبلغی که برای /نشده، يا چرا نبايد يک جريمه مالی اعمال شود، وکتبی توضيح بدهيد که چرا تخلفی انجام 

  ۵۶.جريمه اعالم شده بايد کمتر باشد
  

برای . قويا توصيه می کنيم که در صورت دريافت اخطاريه پيش از جريمه، حتما از يک وکيل کمک بخواهيد
د به شما کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا دريافت فهرستی از وکال، دفاتر وکالت، و سازمان هايی که می توانن

  .تماس بگيريد
  

  بعد از اينکه به اخطاريه پيش از جريمه جواب دادم چه می شود؟
  

اگر اوفک پاسخ شما را به اخطاريه پيش از جريمه بررسی کند و تشخيص بدهد که تخلفی انجام نشده، بايد بدون 
اما در صورتی که اوفک تشخيص دهد شما مقررات . هدمعطلی اين مسئله را به صورت کتبی به شما اطالع د

 کتبی برای اعمال جريمه مالی »اخطاريه جريمه«مربوط به تحريم های ايران را زير پا گذاشتيد، برای شما يک 
  ۵٧.می فرستد

  

اگر اخطاريه جريمه دريافت کنم چقدر فرصت دارم تا جريمه را بپردازم؟ اگر جريمه را پرداخت نکنم چه 
  ؟ميشود

  
اگر جريمه تان .  روز وقت داريد که آن را پرداخت کنيد٣٠شما از تاريخ ارسال اخطاريه جريمه کتبی به مدت 

را پرداخت نکنيد ممکن است اين مسئله به يک شرکت جمع آوری بدهی و يا حتی به وزارت دادگستری ارجاع 
  . داده شود تا يک شکايت مدنی عليه شما تنظيم شود
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  بايد چه کنم؟. تحريم های ايران را زير پا گذاشته ام اما هيچ اخطاريه ای دريافت نکردمفکر می کنم 
  

 همچنين توصيه می شود پس از مشورت با يک وکيل، مسئله را به طور ۵٨.بايد سريعا با يک وکيل مشورت کنيد
نه شديدا توسط اوفک توصيه اين نوع اطالعيه های داوطلبا. به اوفک اطالع دهيد) »افشای داوطلبانه«(داوطلبانه 

در بسياری از موارد، افشای داوطلبانه همراه با ارائه . می شود، و تاثير قابل توجهی در کم شدن جريمه دارد
می تواند ) مثال اقدام در جهت ايجاد اطمينان از عدم تکرار مسئله(شواهدی مبنی بر تصحيح عمل انجام شده 
  .ده صادر کند و پرونده را ببنددباعث شود که اوفک فقط يک اخطاريه سا

  
مامور گمرک تشخيص دهد که يکی از وسايل چمدان من، ) در فرودگاه يا مرزی ديگر(اگر هنگام مسافرت 

  قانون تحريم های ايران را زير پا می گذارد، چه می شود؟
  

تحريم های ايران اگر يک مامور اداره گمرک و نظارت مرزی آمريکا به دليلی موجه تشخيص دهد که يک کاال، 
 اداره گمرک ۶٠. شما بايد در هنگام ضبط کاال، رسيد دريافت کنيد۵٩.را زير پا می گذارد، آن را ضبط خواهد کرد

. موظف نيست برای ضبط وسايل در چنين موقعيتی، با اوفک مشورت کند  
  

   تحريم های ايران در مرز
  

 تبار هستند گزارش کرده اند که هنگام بازگشت به آمريکا، از تعدادی از شهروندان و افراد مقيم آمريکا که ايرانی
آنها سواالت بيشتر و دقيق تری درباره علت سفرشان به ايران، روابط خانوادگی و تجاری شان در آنجا، و 

بعضی از اين افراد از کشوری ثالث به آمريکا بازگشته بودند و در سفرشان . محتويات چمدانشان پرسيده اند
  . ايران نرفته بودنداصال به

  
، ماموران اداره گمرک و نظارت مرزی آمريکا در فرودگاه بين المللی داالس در ٢٠١١ آوريل سال ٣در روز 

گزارش شد .  دالر را از يک مسافر ضبط کردند٣٠٠٠شهر واشنگتن، مقداری جواهرات ايرانی به ارزش حدود 
قره، دو گردنبند طال، يک دستبند طال، و يک جفت که اين جواهرات که شامل يک حلقه طال و يک حلقه ن
ماموران گمرک همچنين از اين مسافر خواستند که فرمی . گوشواره بود، تحريم های ايران را زير پا گذاشته اند

اين مسافر قبول .  دالر آمريکا يا معادل خارجی، پر کند١٠٠٠٠را به دليل همراه داشتن وجه نقد به مبلغ بيش از 
 ريال، ١۴١١٧٧ دالر آمريکا و ١١١٠۶ دالر همراه خود داشته، اما ماموران مبلغ معادل ٩٣٠٠بلغ کرد که م

  . دالر آمريکا، کشف کردند١۴معادل حدود 
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   مجوز اوفک .هفت
  

  مجوز اوفک چيست؟
  

نوع در واقع، هر . يک مجوز يعنی اجازه از اوفک مبنی بر انجام معامله ای که در غير اين صورت ممنوع است
صادرات، واردات، يا معامله مربوط به ايران که واجد شرايط يکی از موارد استثنا نباشد، ممنوع است مگر 

  .مجوز عام و مجوز خاص: دو نوع مجوز وجود دارد. اينکه شما از اوفک مجوز گرفته باشيد
  

  فرق بين مجوز عام و خاص چيست؟
  

اوفک تا . له را بدون نياز به دريافت مجوز، انجام دهندعام، به همه اجازه می دهد يک نوع خاص معاممجوز
  :االن فقط دو مجوز عام در رابطه با تحريم های ايران صادر کرده

 ٩٠در پاسخ به زلزله بم، به مدت ):  صادر شد٢٠٠٣توسط اوفک در دسامبر (مجوز عام شماره يک  •
اين .  و بازسازی، کمک مالی کنندروز به همه افراد آمريکايی اجازه داد که با هدف انسان دوستانه

 . مجوز عام باطل شده و ديگر اعمال نمی شود
 اجازه دارند در معامالت ۶١کارمندان شش سازمان بين المللی): ٢٠٠۶ اوت ٢٢از (مجوز عام شماره دو  •

در داخل يا مربوط به ايران که برای انجام کار رسمی شان ضروری است، شرکت کنند، به شرط آنکه 
 .  اعتباری را در يک بانک آمريکايی ايجاد نکندپول يا

  
مجوز خاص، يک اجازه نامه کتبی است که در پاسخ به درخواست کتبی برای دريافت مجوز انجام يک معامله 

  .بخصوص، توسط اوفک برای يک شخص يا شرکت مشخص صادر می شود
  

   گذاشته بودند، موجه می شوند؟آيا با دريافت مجوز، معامالت قبلی که تحريم های ايران را زير پا
  
 خصوصا اگر شما قبال ۶٢.مجوز عطف به ماسبق نمی شود مگر اينکه اين مورد مشخصا در آن ذکر شده باشد. نه

در يک معامله، تحريم های ايران را زير پا گذاشته باشيد، نمی توانيد برای انجام معامالت مشابه، يک مجوز 
 .در مورد تخلف قبلی تان ارائه کنيد» افشای داوطلبانه«دا يک خاص درخواست کنيد، مگر اينکه ابت

 
  برای درخواست مجوز چه چيزهايی الزم است؟

  
 وقتی ۶٣.گرفتن مجوز از اوفک کار پيچيده ای است و به همين دليل توصيه می کنيم از يک وکيل کمک بگيريد

  : درخواست مجوز می کنيد بايد مدارک زير را ارائه کنيد
در صورت (درخواست کننده، نشانی پستی و محل سکونت، شماره تلفن و فکس، و ايميل نام کامل  •

اگر درخواست کننده يک نهاد شرکت تجاری است، نشانی و محدوده نمايندگی شرکت و محل ). امکان
 ،(3)(c)501 همچنين توصيه می شود هر نوع مدرک کمکی موجود مانند. اصلی شرکت را ارائه کنيد

 . ت، و فرم های ساالنه را هم ضميمه کنيدمدارک ماليا
نام افراد مسوول در اين درخواست و معامالت تجاری مربوط به آن، به همراه شماره تلفن و فکس و در  •

 .صورت امکان، آدرس ايميل آنها
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توضيح مفصل معامله پيشنهادی تان، شامل جزئيات هر گونه صادرات يا واردات و موارد استفاده از  •
 .آنها

 .يح اينکه معامله پيشنهادی، چرا و چطور بايد تحت تحريم های ايران، مجاز باشدتوض •
  .نام، آدرس پستی، و در صورت امکان شماره تلفن و فکس همه افراد ذی نفع در اين معامله •

  
  برای درخواست مجوز يک ساله صادرات کاال و ابزار کشاورزی و پزشکی، چه مدارکی الزم است؟

  
  : و مدارک ذکر شده فوق، بايد مدارک زير را هم ارائه کنيدعالوه بر اطالعات

شرح تمام اقالمی که قرار است با اين مجوز يک ساله صادر شوند، شامل اين توضيح که اين اقالم به  •
طبقه بندی شده اند، به همراه مدارک کافی برای اثبات اين طبقه بندی و همچنين اثبات  EAR 99عنوان 

 . ت ديگر سازمان های دولتیعدم مغايرت با مقررا
يک نوع درخت بومی غرب (اگر برای صادرات يا صادرات مجدد انواع کود، اسب زنده، سدر سرخ  •

، و ابزار پزشکی البته به جز وسايل اوليه پزشکی مانند سرنگ، باند، گاز، و وسايل مشابه، )آمريکا
سمی طبقه بندی کاال به عنوان درخواست مجوز می کنيد، بايد همراه با اين درخواست يک مدرک ر

EAR 99، صادره از دفتر صنعت و امنيت وزارت دارايی (BIS) هم به اوفک بفرستيد که گواهی کند 
بعضی داروها و وسايل پزشکی بخصوص، نياز به مدرک .  استEAR 99کاالی مورد نظر از نوع 

يت دفتر صنعت و امنيت  ندارند که فهرست آنها در ساEAR 99رسمی طبقه بندی کاال به عنوان 
  .وزارت خزانه داری آمريکا در زير قابل دسترسی است

http://www.bis.doc.govpoliciesandregulations/tradesanctionsreformexportenhancement
act.html 
 

  .دريافت مجوز از اوفک کاری پيچيده است و به همين دليل توصيه می کنيم حتما از يک وکيل کمک بگيريد
  

  درخواست مجوز را چطور برای اوفک بفرستم؟
  

    :درخواست مجوز را از طريق پست يا پيک به نشانی زير بفرستيد
 
Attn: Licensing Division 
Office of Foreign Assets Control 
U.S. Department of the Treasury 
Treasury Annex 
1500 Pennsylvania Avenue, NW – Washington, D.C. 20220 
 

  .در حال حاضر امکان ارسال الکترونيکی و يا از راه فکس وجود ندارد
  

  ضعيتی ست؟چقدر طول می کشد تا اوفک درخواست مجوز را بررسی کند؟ می توانم بفهمم درخواستم در چه و
  

اوفک به درخواست کنندگان توصيه می . مدت زمان الزم برای تشخيص هر مورد به موارد مختلفی بستگی دارد
  . کند پيش از آنکه تماس بگيرند تا درباره وضعيت درخواست شان سوال کنند، دست کم دو تا سه هفته صبر کنند
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  يد نظر کنم؟اگر درخواست مجوز من رد شود آيا می توانم درخواست تجد

  
اما در صورتی که . تحريم های ايران امکان درخواست تجديد نظر به صورت رسمی را ايجاد نکرده است

ارائه شود، اوفک در مورد رد درخواست مجوز تجديد نظر می کند، مثال اگر شما اطالعات » داليل موجهی«
ان دهيد چرا اوفک اشتباها درخواست مجوز مربوطه بيشتری بفرستيد، نشان دهيد که شرايط تغيير کرده، و يا نش

  .شما را رد کرده است
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   راه های تماس .هشت
  
  

  آيا می توانم با اوفک تماس بگيرم تا درباره رعايت مقررات تحريم های ايران و يا گرفتن مجوز سوال بپرسم؟
  
 سوال در مورد برای.  تماس بگيريد٢٠٢-۶٢٢-٢۴٨٠می توانيد با بخش صدور مجوز اوفک با شماره . بله

.  تماس بگيريد٨٠٠-۵۴٠-۶٣٢٢ يا ٢٠٢-۶٢٢-٢۴٩٠رعايت مقررات، می توانيد با بخش پذيرش با شماره 
لطفا در نظر داشته باشيد که تماس با کارمندان اوفک برای صحبت درباره سواالت مربوط به رعايت مقررات و 

  . يا وضعيت درخواست مجوزتان، عموما کاری سخت و خسته کننده است
  

آيا می توانم برای سواالت بيشتر با انجمن حقوقی آسيا تماس بگيرم؟ چطور می توانم برای مسائل مربوط به 
  تحريم های ايران يک وکيل پيدا کنم؟

  
 تماس بگيريد و بگوييد ميخواهيد با يکی از ۴١۵-٨٩۶-١٧٠١برای تماس با انجمن حقوقی آسيا با شماره 

انجمن حقوقی آسيا فهرستی از وکال، دفاتر حقوقی، و . قوق مدنی صحبت کنيدمسووالن برنامه امنيت ملی و ح
برای پيدا کردن وکيل همچنين می توانيد به سايت کانون . سازمان هايی دارد که می توانند به شما کمک کنند

  us.iaba.wwwوکالی ايرانی در آمريکا سر بزنيد 
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  آخر حرف  .نه
  
  

اينکه تحريم های اقتصادی آمريکا، از جمله تحريم های ايران، ابزار موثری برای روابط خارجی آمريکا هستند 
اما در هر صورت شکی . يا نه، مسئله ای ست که مدتهاست مورد بحث است و در محدوده اين نشريه نمی گنجد

مثال اين محدوديت ها می تواند . ته ای داشته باشدنيست که تحريم های ايران می تواند تاثيرهای خواسته و ناخواس
باعث شود شهروندان آمريکايی و افراد مقيم آمريکا  برای حمايت از اعضای خانواده و دوستان شان در ايران يا 

هدف ما از ارائه اين . برای شرکت در فعاليت های انسان دوستانه در ايران، با شرايط پيچيده ای روبرو شوند
 نه اينکه شما را از کمک به خانواده –شما اين است که در مورد تحريم های ايران به شما آموزش دهيم نشريه به 

ضمنا يادتان باشد درست است که تحريم های ايران طيف گسترده ای از . و جامعه تان در ايران دلسرد کنيم
 با صدور مجوزهای –فراهم کرده  کرده، اما در عين حال اوفک ساز و کاری را برای شما محدودفعاليت ها را 

.  که بتوانيد فعاليت های خانوادگی يا انسان دوستانه تان را در ايران به صورت قانونی انجام دهيد–مخصوص 
اگر سوالی داريد، نياز به راهنمايی داريد، يا می خواهيد تجربه تان را در رابطه با تحريم های ايران با ما در 

  .  بگيريدميان بگذاريد، با ما تماس
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 توضيحات
  
١.  (31 C.F.R. § 560)31  535 § اياالت متحده پيش از اين مقررات کنترل سرمايه های ايرانيان C.F.R. را اعمال کرده بود 

اين توقف اموال نهايتا تبديل به تحريم . ، اموال دولت ايران را توقيف کرد١٣۵٨که در پی اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال 
، کنگره آمريکا اليحه تحريم ٢٠١٠در سال .  بر جا ماند١٩٨١ ژانويه ١٩تجاری شد که تا زمان امضای قرارداد الجزاير در کامل 

که سرمايه ) آمريکايی يا غير آمريکايی(را اعمال کرد که بر اساس آن هر فرد  (U.S.C. § 8501 22) های گسترده عليه ايران
رژی ايران انجام دهد يا در معامالت خاصی برای توليد داخلی و واردات نفت تصفيه گذاری بخصوصی در زمينه توسعه بخش ان

 اين قانون همچنين اجازه واردات و شرکت در تجارت مواد غذايی بخصوص و فرش ١٠٣بخش . شده شرکت کند را تحريم می کند
 . ايرانی را لغو کرد

٢.       31 C.F.R. § 560.701; 50 U.S.C. § 1705  
٣. 31 C.F.R. § 560.314  
۴ . 31 C.F.R. § 560.203 & 560.208  
۵. (31 C.F.R. § 560.207)  به وقت شرق ( نيمه شب ١٢:٠١ سرمايه گذاری جديد به معامله ای گفته می شود که بعد از ساعت

  . انجام شود١٩٩۵روز هفتم ماه مه سال ) آمريکا
۶. 31 C.F.R. § 560.207    
٧. 31 C.F.R. § 560.206   
٨. 31 C.F.R. § 560.206    
٩. 31 C.F.R. § 560.209    
١٠. 31 C.F.R. § 560.516(a)(2)    
 .به اشکال مختلف در وبسايت اوفک به آدرس زير قابل دسترسی است) SDN(» .ان.دی.فهرست اس«. ١١

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx  
در . حواله نوعی روش مبادله مالی در خاورميانه و شمال آفريقاست که پول توسط شبکه ای از دالل ها، رد و بدل می شود. ١٢

 کند و به او پولی می دهد که به گيرنده ای در يک شهر ساده ترين نوع روش حواله، مشتری به يک دالل در شهری مراجعه می
دالل مورد نظر، با يک دالل ديگر در شهر مقصد تماس می گيرد، به او می گويد پول را چطور و به چه کسی . ديگر منتقل شود

  . بدهد، و قول می دهد که بعدا بدهی اش را تصفيه کند
١٣ 31 C.F.R. § 560.210(c) & 560.516(a)(3).  
١۴. 31 C.F.R. § 560.210(d) & 560.516(a)(3)    
١۵. 31 C.F.R. § 560.210(b) & 560.516(a)(3)    
١۶. 31 C.F.R. § 560.516(a)(1)    
١٧. 31 C.F.R. § 560.516(a)(1)    
١٨. 31 C.F.R. § 560.522    
 .ترسی استبه اشکال مختلف در وبسايت اوفک به آدرس زير قابل دس) SDN(» .ان.دی.فهرست اس«. ١٩

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx  
در . که ای از دالل ها، رد و بدل می شودحواله نوعی روش مبادله مالی در خاورميانه و شمال آفريقاست که پول توسط شب. ٢٠

ساده ترين نوع روش حواله، مشتری به يک دالل در شهری مراجعه می کند و به او پولی می دهد که به گيرنده ای در يک شهر 
سی دالل مورد نظر، با يک دالل ديگر در شهر مقصد تماس می گيرد، به او می گويد پول را چطور و به چه ک. ديگر منتقل شود

  .بدهد، و قول می دهد که بعدا بدهی اش را تصفيه کند
برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر وکالت، و سازمان هايی که می توانند به شما کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا تماس . ٢١

  .بگيريد
 .ستبه اشکال مختلف در وبسايت اوفک به آدرس زير قابل دسترسی ا) SDN(» .ان.دی.فهرست اس«. ٢٢

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx  
٢٣ . 31 C.F.R. § 560.201 & 560.208   
  . اين جزوه مراجعه کنيد» سه«به بخش » راندولت اي«برای اطالعات بيشتر درباره تعريف . ٢۴
٢۵.    31 C.F.R. § 560.201 & 560.406(a)  
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٢۶. 31 C.F.R. § 560.506  
٢٧ 31 C.F.R. §560.210(d) & 560.507; 22 U.S.C. 8512(d)(2).  
٢٨ 31 C.F.R. § 560.524(b).  
٢٩ 31 C.F.R. § 560.210(c) & 560.315.  
  /http://www.usitc.gov/tata/hts قابل دسترسی به آدرس. ٣٠
٣١ . 31 C.F.R. § 560.407  
مواد اوليه ساخته ايران بايد به شکل قابل : برای اينکه اين استثنا شامل حالتان شود بايد همه موارد زير در مورد شما صدق کند. ٣٢

 توليد شخص ثالث تبديل شده باشد، مراحل تغيير يا تبديل مواد اوليه ايرانی به محصول مالحظه ای تغيير کرده و يا به يک محصول
جديد بايد در کشور ثالث انجام شده باشد، و اينکه تغيير يا تبديل مواد اوليه ايرانی به محصول جديد بايد توسط يک فرد غير 

  . آمريکايی انجام شده باشد
تر وکالت، و سازمان هايی که می توانند به شما کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا تماس برای دريافت فهرستی از وکال، دفا. ٣٣

  .بگيريد
٣۴ . 31 C.F.R. § 560.508  
٣۵ . 31 C.R.R. § 560.521     
٣۶ . 31 C.F.R. § 560.204-205   
  . اين جزوه مراجعه کنيد» سه«به بخش » دولت ايران«برای اطالعات بيشتر درباره تعريف . ٣٧
٣٨.  31 C.F.R. § 560.204 & 560.406(b)  
٣٩. 31 C.F.R. § 560.418    
۴٠. 31 C.F.R. § 560.506   
۴١. 31 C.F.R. § 560.210(d) & 560.507   
۴٢31 C.F.R. § 560.524(a).  
۴٣. 31 C.F.R. § 560.210(c) & 560.315  
۴۴ 31 C.F.R. § 560.210(b).  
۴۵. 31 C.F.R. § 560.530  
۴۶. 31 C.F.R. § 560.210(a) & 560.540  
۴٧. 31 C.F.R. § 560.205(b) & 560.420(a)-(d) & 560.511  
کاال يا فن آوری آمريکايی صادره، در : برای اينکه اين استثنا شامل حالتان شود بايد همه موارد زير در مورد شما صدق کند. ۴٨

ارزش  ١٠% فن آوری آمريکايی معادل کمتر از خارج از آمريکا به يک محصول ساخت خارج تبديل شود، ارزش مجموعه کاال و
 کاالی توليد خارجه را ١٠%کل محصول توليد خارج باشد که قرار است به ايران صادر شود يا کاال و فن آوری آمريکايی کمتر از 

مقررات ديگر تشکيل دهد، کاالی توليد خارج برای استفاده در صنعت نفت يا پتروشيمی ايران نباشد، و کاالی توليد خارج با 
  ).مثال مقررات نظارت بر صادرات، قوانين بين الملل در مورد اسلحه(سازمان های آمريکايی مغايرت نداشته باشد 

برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر وکالت، و سازمان هايی که می توانند به شما کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا تماس . ۴٩
  .بگيريد
۵٠. 31 C.F.R. § 560.525  
۵١. 31 C.R.R. § 560.521  
  :قابل دسترس به آدرس. ۵٢

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?sid=1a9810310a2f0f9e2b48dc112b58e1aa&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title15/15cfrv2_02.tpl#700  

برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر وکالت، و سازمان هايی که می توانند به شما کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا تماس . ۵٣
  .بگيريد
 .به اشکال مختلف در وبسايت اوفک به آدرس زير قابل دسترسی است) SDN(» .ان.دی.فهرست اس«. ۵۴

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx  
۵۵. 31 C.F.R. § 560.703  
۵۶.  31 C.F.R. § 560.704  
۵٧. 31 C.F.R. § 560.705  



 ٢٧   صفحه –   نشريه انجمن حقوقی آسيا   –تاثير تحريم های آمريکا عليه ايران بر شما  
 

 
  . نشريه صرفا يک بحث عمومی درباره تحريم های ايران است و نبايد به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شوداين

 

 هايی که می توانند به شما کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا تماس برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر وکالت، و سازمان. ۵٨
  .بگيريد
۵٩. 19 C.F.R. § 162.21   
۶٠.  19 C.F.R. § 162.21  
سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، آژانس بين المللی انرژی اتمی، سازمان جهانی کار، و سازمان جهانی . ۶١

  .بهداشت
۶٢ 31 C.F.R. § 560.501(a).  
برای دريافت فهرستی از وکال، دفاتر وکالت، و سازمان هايی که می توانند به شما کمک کنند با انجمن حقوقی آسيا تماس . ۶٣

  .بگيريد

  



 
 

تاثير تحريم های آمريکا عليه 
  بر شما ايران

  
 
  
  

  انجمن حقوقی آسيا
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