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مقدمـه
امــروزه در صحنــه روابــط کشــورها در جهــان بــا تحــوالت جــدی و بنیــادی روبــرو هســتیم. 
از جملــه ایــن واقعیــت بــه اثبــات رســیده کــه جنــگ اقتصــادی در درازمــدت هزینــه ســنگین 

تــری از جنــگ نظامــی بــه کشــور هــدف تحمیــل مــی کنــد.
بارزتریــن نمــود جنــگ اقتصــادی در تحریــم هــا بــروز پیــدا مــی کنــد. در حقیقــت مــی تــوان 
گفــت آمریــکا بــا تکیــه بــر اقتصــاد خــود ســردمدار جنــگ اقتصــادی در دنیــای امــروز اســت.

ــه  ــردن هزین ــا باالب ــرد و ب ــم هــا عمومــًا زندگــی مــردم را هــدف مــی گی از آنجــا کــه تحری
زندگــی شــهروندان بــه دنبــال ایجــاد نارضایتــی عمومــی و القــاء ناکارآمــدی حاکمیــت اســت، 
کشــور تحریــم کننــده بــرای کاســتن از فشــار افــکار عمومــی علیــه خــود، معافیــت هایــی را در 
نظــر مــی گیــرد و یــا اینکــه در خصــوص بعضــی حــوزه هــا، مقــررات کمتــر ســختگیرانه ای را 
وضــع و اجــرا مــی کنــد. لــذا شــناخت دقیــق از مقــررات تحریــم هــا، اســتثنائات و معافیــت 

هــا و بخــش هــای خاکســتری مــی توانــد از فشــار ابــزار تحریــم و آثــار آن بکاهــد.
ویــژه نامــه تحریــم هــا کــه بــه شــناخت تحریــم هــا در بخــش هــای مختلــف کمــک مــی کنــد، 
جداگانــه منتشــر گردیــده اســت و ویــژه نامــه حاضــر بــه معافیــت از تحریــم هــا و بخــش 
هــای خاکســتری مــی پــردازد. همــکاران مــا در مؤسســه حقوقــی داد و خــرد تــاش مــی کننــد 
ــه  ــا موضــوع تحریــم هــا و معافیــت هــا از هزین ــا آشــنا نمــودن فعــاالن اقتصــادی ب ــا ب ت

تحریــم هــا و آثــار آن بــر کســب و کارهــا بکاهنــد.
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فصـل اول 

پـیشــینه
ــت ۱۳۹۷  ــخ ۱۸ اردیبهش ــور در تاری ــن کش ــکا، ای ــپ در امری ــت ترام ــدن دول ــا روی کار آم ب
رســمًا از طــرح جامــع اقــدام مشــترک1 خــارج شــد. توافــق نامــه مذکــور کــه بــا نــام برجــام 
شــناخته مــی شــود، توافقــی در مــورد برنامــه هســته ای ایــران اســت کــه در جــوالی ســال 
۲۰۱۵ بیــن ایــران و گــروه ۱+۵ )متشــکل از پنــج عضــو دائــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحــد، بریتانیــا، فرانســه، چیــن، روســیه، امریــکا - بعــاوه آلمــان( منعقــد شــد. بــر اســاس 
ــا برنامــه هســته ای ایــران  برنامــه جامــع اقــدام مشــترک، تمامــی تحریــم هــای مرتبــط ب

لغــو شــدند.
بعــد از خــروج امریــکا از برجــام، دولــت ایــن کشــور از بازگشــت تمامــی تحریــم هایــی کــه در 
چارچــوب برجــام لغــو شــده بودنــد خبــر داد. متعاقــب ایــن خبــر، وزارت خزانــه داری امریــکا 
بازگشــت تحریــم هــا را در دو دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه اعــام نمــود کــه طــی آن شــرکت هــا و بانــک 
هــا مــی بایســتی تمامــی فعالیــت هــای خــود بــا ایــران را بــه تدریــج کاهــش دهنــد. در 
نهایــت و بــا پایــان رســیدن ایــن مهلــت هــا، تحریــم هــای امریــکا علیــه ایــران بــه شــرح 

زیــر اعــام شــدند:
۱- خرید  و  فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دالر از سوی دولت ایران

۲- خریــد  و  فــروش طــا و ســایر فلزهــای گرانبهــا، خریــد، تأمیــن یــا انتقــال فلزاتــی نظیــر 
گرافیــت

۳- فلــزات خــام یــا نیمــه خــام ماننــد آلومینیــوم و آهــن، زغــال ســنگ و نــرم افزارهــای مــورد 
اســتفاده از ســوی صنایــع ایــران

۴- افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل  توجه
۵- تأمین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران

۶- صنعت خودروسازی ایران
۷- خرید  و  فروش و تأمین قطعات هواپیما

۸- صادرات فرش و مواد خوراکی تولید شده در ایران
۹- صنایــع کشــتی ســازی، فعالیــت بندرگاهــی و کشــتیرانی ایــران از جملــه خطوط کشــتیرانی 

جمهــوری اســامی ایــران و کشــتیرانی جنــوب و شــرکت های وابســته
۱۰- مبــادالت نفتــی و هرگونــه خریــد مــواد پتروشــیمی از ایــران، شــرکت ملــی نفــت، نفتیــران 

و شــرکت ملــی نفتکــش ایــران
۱۱- هــر گونــه مبادلــه مالــی بیــن موسســات مالــی بیــن المللــی بــا بانــک مرکــزی ایــران یــا 

موسســات مالــی ایرانــی
۱۲- سرمایه  گذاری در بخش انرژی ایران

۱۳- همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه ای و بیمه اتکایی2 
ــران،  ــه ای ــی ایــن کشــور علی ــر قانون ــم هــای غی ــکا از برجــام و تحری متعاقــب خــروج امری
ایــران بــا هــدف جبــران اقدامــات غیــر قانونــی امریــکا، در تاریــخ ۲۵ تیــر ۱۳۹۷ شــکایتی را 

1 .Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
2 . موسســه حقوقــی داد و خــرد در ویــژه نامــه ای تحــت عنــوان »تحریــم هــا« در مهرمــاه ۱۳۹۷ )ویرایــش فروردیــن 1398( بــه تفصیــل بــه 
تأثیــر بازگشــت تحریــم هــا در بخــش هــای مختلــف صنعــت و اقتصــاد کشــوری پرداختــه اســت. بــرای مشــاهده ایــن نســخه مــی توانیــد 

کــد زیــر را اســکن کنیــد .
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مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه امریــکا نیــز متعاقبــًا تحــت فشــار سیاســی دســتور موقــت 
دیــوان و افــکار عمومــی جهــان تأکیــد نمــود انتقــال دارو، تجهیــزات پزشــکی، اقام کشــاورزی 
و تجهیــزات مربــوط بــه ایمنــی پــرواز از حــوزه شــمول تحریــم هــای امریــکا مســتثنی بــوده 

و وزارت خزانــه داری امریــکا انتقــال ایــن اقــام را بــه ایــران تضمیــن خواهــد کــرد.
اضافــه بــر مــوارد مذکــور، ممکــن اســت علیرغــم تحریــم هــا، مجوزهــای مــوردی بــه فعالیــت های 
مرتبــط بــا ایــران از طریــق دفتــر کنتــرل دارایــی هــای خارجــی وزارت خزانــه داری امریــکا یــا 
OFAC 4 اعطــاء شــود. بــه عبــارت دیگــر، افــراد امریکایــی، شــرکت هــای تجــاری و غیرانتفاعی 
ــرای  ــورها ب ــایر کش ــا در س ــرکت ه ــن ش ــای ای ــعبه ه ــام ش ــکا و تم ــده در امری ــت ش ثب

3 .The Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights between the United States and Iran 1955
4 .OFAC (Office of Foreign Assets Control) 
دفتر کنترل دارایی های خارجی )OFAC( یکی از ارگان های تحــت نظارت خزانه داری امریکاست که با توجه به اهداف و سیاست های خارجــی 
امریکا، تحریم های اقتصادی خود را علیه دولت ها، سازمان ها و افراد غیرامریکایی اعمال می کند. از این به بعد در این ویژه نامه از نام اختصاری 

این نهاد که OFAC می باشد استفاده خواهد شد.

در رکــن اصلــی قضایــی ســازمان ملــل متحــد »دیــوان بیــن المللــی دادگســتری« ثبــت نمــود. 
مبنــای شــکایت ایــران از امریــکا در دیــوان بیــن المللــی دادگســتری نقــض عهدنامــه مــودت 
و روابــط سیاســی و حقــوق کنســولی3  ســال ۱۳۳۴ بیــن ایــن دو کشــور بــود. ایــران همزمــان 
بــا ثبــت شــکایت مذکــور، از دیــوان درخواســت صــدور قــرار موقتــی را نیــز نمــود. دیــوان 
بیــن المللــی دادگســتری هــم متعاقبــًا در تاریــخ ۱۱ مهــر ۱۳۹۷ ضمــن احــراز صاحیــت خــود 
در رســیدگی بــه ماهیــت دعــوا، دســتور موقتــی بــه اتفــاق آراء صــادر کــرد. دیــوان بــا مــورد 
توجــه قــرار دادن ایــن موضــوع کــه قــرار صــادره الــزام آور مــی باشــد اعــام نمــود کــه دولت 
امریــکا مطابــق بــا تعهــدات منــدرج در عهدنامــه مــودت ســال ۱۳۳۴ مــی بایســتی موانــع 
ناشــی از اقدامــات خــود را بــر اســاس تصمیــم ۸ مــی ۲۰۱۸ در ارتبــاط بــا ایــران نســبت بــه 

کاالهــای زیــر برطــرف ســازد:
   دارو و تجهـیزات پزشــکی؛

   اقـام غـذایی و کشــاورزی؛
    قطعــات و تجهیــزات هواپیمــا و خدمــات تأمیــن و نگهــداری الزم بــرای ایمنــی هواپیماهای 

مســافربری و تجاری؛
همچنیــن مطابــق بــا قــرار دیــوان، دولــت امریــکا مــی بایســتی صــدور مجوزهــای الزم بــرای موارد 
فــوق الذکــر و همینطــور انجــام پرداخــت هــا و معامــات مربــوط به آنهــا را نیــز تضمیــن نماید.   
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ارســال و دریافــت پــول یــا کاالهــا و خدمــات مــی بایســتی از OFAC مجــوز5 دریافــت کننــد. 
درخواســت دریافــت مجــوز مذکــور از طریــق ســایت OFAC و بــه صــورت آنایــن6   صــورت 

مــی پذیــرد.
از طــرف دیگــر، امریــکا بــا بهانــه جلوگیــری از افزایــش قیمــت نفــت ناشــی از اجــرای تحریــم ها 
علیــه ایــران، پــس از گذشــت دوره ۱۸۰ روزه، هشــت کشــور را از اجــرای تحریــم هــای نفتــی 
ایــران معــاف نمــود. وزیــر خارجــه امریــکا در نشســت خبــری مشــترک بــا وزیــر خزانــه داری 
آن کشــور، کشــورهای چیــن، ایتالیــا، تایــوان، هنــد، کــره جنوبــی، یونــان، ژاپــن و ترکیــه را 
بــه طــور موقــت از تحریــم هــای مذکــور معــاف نمــود. مطابــق بــا ایــن معافیــت، بــه هشــت 
ــا  ــاه ب ــه مــدت شــش م ــران ب ــزان محــدودی از نفــت ای ــرده اجــازه واردات می کشــور نامب

قابلیــت تمدیــد مجــدد اعطــاء شــد. 

5 .OFAC Specific License
6 .https://licensing.ofac.treas.gov/
7 .Specially Designated Nationals and Blocked Persons List )SDN List(

در ویژه نامه حاضر از این لیست با عنوان اختصاری آن یعنی »لیست SDN« یاد می شود.

اعمال معافیت ها و امکان استفاده از آنها 

تحت شـــرایطی قـابل انجام اســت 

در ویــژه نامــه حاضــر، معافیــت هــا و اســتثنائاتی کــه در قوانیــن و مقــررات تحریــم پیــش 
بینــی شــده اســت مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. در بخشــی بــه شــرح کاالهــا و اقامــی 
کــه مطابــق قانــون از دامنــه تحریــم هــا مســتثنی شــده انــد مــی پردازیــم. همچنیــن بــه 
ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت کــه آیــا صنایــع و کاالهایــی کــه در لیســت تحریــم هــا 
ذکــر نشــده انــد مشــمول تحریــم هــا قــرار مــی گیرنــد یــا خیــر. در بخشــی دیگــر، شــرایط 
انجــام مبــادالت مالــی و بانکــی مرتبــط بــا ایــن مــوارد را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم 
و نهایتــًا وضعیــت حمــل و نقــل مــوارد معــاف شــده و همینطــور معافیــت هــا در صنعــت 

حمــل و نقــل ایــران و صنایــع وابســته را تبییــن خواهیــم کــرد.
بایــد توجــه داشــت کــه اعمــال ایــن معافیــت هــا و امــکان اســتفاده از آنهــا تحت شــرایطی 
قابــل انجــام اســت. بــه ایــن معنــی کــه در بخــش هــای مختلــف قوانیــن و مقــررات تحریم، 
بــا وجــود اعطــای معافیــت بــه برخــی اقــام و کاالهــا و همینطــور مبــادالت مالــی مرتبــط 
ــه  ــا، انجــام هــر گون ــت آنه ــه در صــورت رعای ــه شــده ک ــا، شــرایطی در نظــر گرفت ــا آنه ب
تراکنــش نظیــر خریــد، فــروش، پرداخــت و حمــل و نقــل در رابطــه بــا کاالهــای معــاف شــده 

و یــا بخــش خاکســتری مجــاز تلقــی مــی شــود.
از جملــه ایــن شــرایط، توجــه بــه اشــخاص منــدرج در لیســت افــراد تحریــم شــده7 وزارت 
خزانــه داری امریــکا اســت. در تمــام مــوارد پیــش رو، خواهیــم دیــد کــه چنانچــه اســامی 
اشــخاص دخیــل در معامــات و مبــادالت در لیســت SDN موجــود باشــد، معافیــت هــای 
ــن لیســت و نقشــی  ــت ای ــه اهمی ــا توجــه ب ــی شــامل آن معامــات نمــی شــود. ب قانون
کــه در اعمــال مقــررات تحریــم دارد، در بخشــی از ایــن ویــژه نامــه، ضمــن توضیــح دقیــق 
ــن، امــکان و  ــه و همچنی ــات بیشــتری از آن پرداخت ــه ویژگــی هــا و جزئی لیســت SDN، ب

شــرایط درخواســت بــرای خــروج از لیســت مذکــور را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم.
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فصــل دوم 

کاالهای مستثنی شده و بخـش خاکسـتری
قوانیــن و مقــررات تحریــم وضــع شــده از ســوی امریــکا، مجوزهــا و معافیــت هــای گســترده ای تحــت 
عناویــن مختلــف در نظــر گرفتــه اســت. از جملــه مــوارد صریــح معــاف یــا مســتثنی شــده، فــروش اقــام 
کشــاورزی، غــذا، دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه ایــران اســت، هرچنــد انجــام معامــات مرتبــط بــا ایــن 
مــوارد بــه صــورت قانونمنــد، نیازمنــد آگاهــی از برخــی مــوارد حائــز اهمیــت اســت کــه در ذیــل به شــرح 

آنهــا مــی پردازیــم. 

غذایــی نیــز چنیــن وضعیتــی وجــود دارد، بدیــن 
ــواد  ــی م ــت قانون ــم معافی ــی رغ ــه عل ــب ک ترتی
غذایــی از شــمول تحریــم هــا، بــا توجه بــه تعریفی 
مشــخص کــه در ایــن قوانیــن بــرای مــواد غذایــی 
ــه  ــواردی از جمل ــت، م ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
برخــی نوشــیدنی هــا، ســیگار و آدامــس بــه ایــن 
علــت کــه کاربــردی غیــر از تغذیــه دارنــد اســتثناء 
ــی  ــوز عموم ــود مج ــا وج ــن ب ــد. همچنی ــده ان ش
ــاورزی،  ــزات کش ــا و تجهی ــادرات کااله ــرای ص ب
مــواردی از جملــه تمــام انــواع کودهــای حیوانــی و 
شــیمیایی از چنیــن معافیتــی اســتثناء شــده انــد. با 
توجــه بــه پیچیدگــی قوانیــن مربــوط بــه تحریــم، 
تشــخیص معافیــت هــا و مصادیقــی کــه از ایــن 
ــه  ــت ک ــوار اس ــری دش ــده ام ــارج ش ــوارد خ م
ــوزه  ــن ح ــن ای ــری از متخصصی ــره گی ــد به نیازمن

مــی باشــد.
  از طرفــی دیگــر مــی تــوان اینترنــت را بــه لیســت 
مــواردی کــه تحــت شــمول تحریــم ها قــرار نمــی گیرد 
افــزود. در ۳۰ مــه ۲۰۱۳، وزارت خزانــه داری امریــکا 
قوانیــن و مقــررات تجــارت ایــن کشــور را بــه گونه ای 
ــد  ــا اجــازه فــروش تجهیزاتــی مانن اصــاح کــرد ت
ــت ماهــواره ای،  ــاپ، اینترن ــپ ت ــراه، ل ــن هم تلف
ــات  ــوالت و خدم ــی وب و محص ــات میزبان خدم
مرتبطــی کــه ایرانیــان مــی تواننــد بــرای برقــراری 
ارتبــاط اســتفاده کننــد را، بــه صــورت نقــدی 

ــد. )بــدون تأمیــن مالــی( اعطــاء کن

ابتــدا اینکــه فــروش ایــن دســته از کاالهــا و 
ــا توســط فــردی  ــه ایــران از امریــکا ی تجهیــزات ب
ــی و  ــخاص حقیق ــا اش ــی، ی ــت امریکای ــا تابعی ب
ــرل  ــا تحــت کنت ــت ی ــا مالکی ــی خارجــی ب حقوق
ــروش  ــن، ف ــت. همچنی ــر اس ــکان پذی ــکا8 ام امری
ــر  ــت غی ــا تابعی ــخاص ب ــط اش ــوارد توس ــن م ای
ــن  ــام در قوانی ــای ع ــب مجوزه ــی در قال امریکای

ــت.  ــده اس ــی ش ــش بین ــم پی تحری
بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت معامــات مربــوط 
ــی، دارو  ــواد غذای ــام کشــاورزی، م ــروش اق ــه ف ب
ــمول  ــت ش ــران تح ــه ای ــکی ب ــزات پزش ــا تجهی ی
تحریــم هــا نمــی باشــد، مگــر اینکــه افــراد مقــرر 
در لیســت SDN، یــا فعالیــت هایــی کــه موضــوع 
ــات  ــن معام ــت، در ای ــر اس ــای دیگ ــم ه تحری
دخیــل باشــند. بــا وجــود اینکــه ایــن مــوارد جــزء 
ــه  ــد توج ــتند، بای ــی هس ــای قانون ــت ه معافی
ــوارد اســتثنایی وجــود دارد.  ــوز م ــه هن داشــت ک
بــرای مثــال لیســتی از تجهیــزات پزشــکی بــه طــور 
ــادرات  ــن ص ــادرات و همچنی ــرای ص ــخص ب مش
ــاص وزارت  ــوز خ ــد مج ــران نیازمن ــه ای ــدد ب مج
ــه  ــواردی ک ــا در م ــت، ی ــکا اس ــه داری امری خزان
تجهیــزات پزشــکی دارای پتانســیل اســتفاده هــای 
دوگانــه اقتصــادی و نظامــی و یــا هســته ای 
ــری از  ــوع دیگ ــت ن ــد دریاف ــند، نیازمن ــی باش م

مجــوز اســت.9
ــواد  ــوص م ــد، در خص ــاره ش ــه اش ــه ک ــان گون هم

ــه  ــرکتهای تابع ــل Iran Threat Reduction and Syrian Human Rights Act  ش ــام کام ــا ن ــران ب ــد ای ــش تهدی ــون کاه ــش ۲۱۸ قان  8 . بخ
خارجــی بــا کنتــرل امریکایــی را بــه ایــن ترتیــب تعریــف مــی کنــد: 

1( شرکت تابع که بیش از پنجاه درصد سهام آن در مالکیت شرکت مادر امریکایی باشد؛
2( شرکت تابع که اکثریت هیات مدیره آن توسـط شـرکت مادر امریکایی اداره شود؛

3( شرکت تابـع که عملیات اجرایی آن توســط شرکت مادر امریکایی انجـام می شـود.
9 .Section 730.3 of Export Administration Regulations (EAR)
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10 .National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010

بخـش خاکســتری

ــران وجــود دارد  ــا ای ــط ب ــر مــوارد فــوق، بخشــی از فعالیــت هــا و معامــات مرتب عــاوه ب
کــه حتــی بعــد از اعمــال مجــدد تحریــم هــای ثانویــه امریــکا کــه در تاریــخ ۴ نوامبــر ۲۰۱۸ 
قابلیــت اجرایــی پیــدا کــرد، مخالــف تحریــم هــا محســوب نمــی شــوند. از آنجایــی کــه ایــن 
ــق  ــا مصادی ــادی در رابطــه ب ــون تبییــن نشــده اســت و ابهامــات زی ــًا در قان ــوارد صراحت م
و نحــوه اعمــال آنهــا وجــود دارد، مــی تــوان ایــن دســته از مــوارد را »بخــش خاکســتری« 

معافیــت هــا نامیــد کــه در شــرایط ذیــل محقــق مــی شــود.

اولیــن مــوردی کــه بایــد توجــه داشــت ایــن 
ــادرات  ــب ص ــوارد در قال ــن م ــه ای ــت ک اس
ــمول  ــه مش ــران ک ــه ای ــی ب ــای مصرف کااله
ــی،  ــواد غذای ــامل م ــت )ش ــت هاس معافی
اقــام کشــاورزی، دارو و تجهیــزات پزشــکی( 
قــرار نمــی گیرنــد. دوم اینکــه ایــن معامــات 
توســط اشــخاص غیرامریکایــی بــا اشــخاصی 
در ایــران صــورت پذیرنــد کــه در لیســت 
SDN نباشــند )از جملــه بانــک مرکــزی ایــران 
یــا مؤسســات مالــی مشــخص شــده(، مگــر 
ــت هــای  ــن معامــات جــزء معافی ــه ای اینک
ــا  ــی ب ــح قانون ــده در لوای ــی ش ــش بین پی
عنــوان »اختیــارات دفــاع ملی در ســال ۲۰۱۰«10 
باشــد کــه محدودیــت هایــی را بر بخــش های 

ــی ایــران اعمــال کــرده اســت. مال
ــد در  ــور نبای ــن، معامــات مذک ــر ای عــاوه ب
ــای  ــت ه ــع و فعالی ــی از صنای ــش های بخ

ــال  ــه در ح ــد ک ــرار گیرن ــران ق ــادی ای اقتص
ــورد  ــح م ــاص و صری ــور خ ــه ط ــر ب حاض
هــدف تحریــم هــای ثانویــه واقــع شــده اند. 
همچنیــن ایــن معامــات نبایــد مصــداق هــر 
گونــه فعالیــت قابــل تحریــم دیگــری کــه در 
ــی شــده اســت،  ــم پیــش بین ــررات تحری مق
ــورد  ــیار م ــه بس ــری ک ــرط دیگ ــند. ش باش
تأکیــد قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه در چنیــن 
معاماتــی نبایــد اشــخاصی بــا تابعیــت 
ــی  ــی امریکای ــات مال ــا مؤسس ــی ی امریکای
دخیــل باشــند، مگــر اینکــه ایــن فعالیــت ها و 
یــا معامــات از مقــررات وضــع شــده توســط 
OFAC مســتثنی شــده و یــا دارای مجــوز 

خــاص باشــند.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تمامــی 
فعالیــت هــا در صنایــع مختلفــی کــه هــدف 
تحریــم هــای امریــکا قــرار گرفتــه انــد 
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ــال  ــرای مث ــند. ب ــی باش ــم نم ــض تحری ناق
در مجموعــه راهنماهــا و دســتورالعمل هــای 
وزارت خزانــه داری امریــکا، »بخــش انــرژی« 
ــه  ــف شــده اســت ک ــورت تعری ــن ص ــه ای ب
ــه کشــف،  ــوط ب »شــامل فعالیــت هــای مرب
ــا  ــه ی ــش و تصفی ــد، پاالی ــتخراج، تولی اس
ــا  ــی ی ــی، گاز طبیع ــواد نفت ــازی م ــع س مای
ــران  مشــتقات و فــرآورده  هــای نفتــی در ای
ــن  ــا ای ــا واضــح نیســت آی مــی باشــد«. ام
ــًا شــامل ســایر فعالیــت هــای  ــف الزام تعری
ــند  ــی باش ــی م ــه غیرنفت ــرژی ک ــش ان بخ
نیــز هســت؟ ســئواالت مشــابه دیگــری نیــز 
ــرای فعــاالن  ــن رابطــه ممکــن اســت ب در ای
صنایــع مختلــف بــه وجــود آیــد کــه پاســخ 
ــن و  ــق قوانی ــی دقی ــد بررس ــا نیازمن ــه آنه ب

ــت. ــه اس ــررات مربوط مق
بــا وجــود مجــاز بــودن ایــن دســته از 
ــکا،  ــم امری ــن تحری ــق قوانی ــات مطاب معام
عــدم شــفافیت در رابطــه بــا چگونگــی اعمال 
ــن کشــور مشــکاتی  ــا توســط ای ــم ه تحری
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــرده اس ــاد ک را ایج
 OFAC ــتورالعمل ــن دس ــه آخری ــی ک در حال

مجــددًا وجــود مجــوز گســترده ای در رابطــه 
بــا معامــات بشردوســتانه را تاییــد مــی 
ــتردگی  ــی و گس ــوص چگونگ ــد، در خص کن
ــور  ــن کش ــه ای ــای ثانوی ــم ه ــال تحری اعم
ــام  ــران ابه ــک هــای خصوصــی در ای ــر بان ب
وجــود دارد. در واقــع پــس از توافــق هســته 
ای چنیــن بانــک هایــی بــه وضــوح از شــمول 
تحریــم هــای ثانویــه معاف شــدند. ایــن بدان 
معنــا بــود کــه شــرکت هــای غیــر امریکایــی 
ــرای  ــی ب ــک های ــن بان ــا چنی ــد ب ــادر بودن ق
ــروش  ــوص ف ــت در خص ــهیل در پرداخ تس
ــد،  ــاط برقــرار کنن کاالهــای بشردوســتانه ارتب
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه موقعیــت آنهــا 
ــا  ــذا ب ــت. ل ــال حاضــر نامشــخص اس در ح
ــود در  ــام موج ــی و ابه ــه پیچیدگ ــه ب توج
ــده از  ــع ش ــدد وض ــف و متع ــررات مختل مق
ســوی امریــکا، الزم اســت دقــت بیشــتری در 
ــه  مــورد شــرایط اســتفاده از معافیــت هــا ب
کار گرفتــه شــود و در بخــش هــای مختلــف، 
بــا بهــره گیــری از خدمــات مشــاوره حقوقــی 
تخصصــی ایــن ماحظــات مدنظــر قــرار 

ــد. گیرن
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لیست اشخاص تحریم شده و شرایط خروج از آن

لیســت SDN، افــراد، شــرکت هــا، هواپیماهــا و کشــتی هایــی را دربر مــی گیــرد کــه تحــت 
مالکیــت و یــا تحــت اداره کشــورهایی هســتند کــه بــه طــور مشــخص هــدف تحریــم هــای 
امریــکا مــی باشــند. همچنیــن، ممکــن اســت این اشــخاص، بــرای و یا به حســاب کشــورهای 
هــدف تحریــم هــای امریــکا فعالیــت نماینــد. از طــرف دیگــر، گــروه هــا و اشــخاص دیگــری 
هــم کــه در فعالیــت هــای تروریســتی و یــا در قاچــاق مــواد مخــدر دخیــل هســتند، بــدون 
درنظــر گرفتــن کشــوری کــه منســوب بــه آن مــی باشــند، ممکــن اســت در لیســت  SDN قــرار 
گیرنــد. دارایــی متعلــق بــه اشــخاص مشــمول لیســت SDN، توســط دولــت امریــکا توقیــف 

مــی شــود و اشــخاص امریکایــی از هرگونــه مبادلــه بــا ایــن افــراد ممنــوع هســتند.11

ــی مشــمول لیســت  ــک شــخص ایران ــر ی اگ
SDN باشــد و در دور جدیــد تحریــم هــا، 
ــه را  ــای ثانوی ــم ه ــمول تحری ــه12 مش شناس
نیــز گرفتــه باشــد،13 بدیــن معنــی اســت کــه 
عــاوه بــر افــراد و شــرکت هــای امریکایــی، 
ــر  ــی و غی ــر ایران ــری )غی ــخص دیگ ــر ش ه
امریکایــی( هــم کــه بــا ایــن شــخص مبادلــه 
نماید، مشــمول اعمال محدودیت و مجــازات های 
امریــکا خواهــد شــد. درنتیجــه، فعالیــت هــا 
ــه   ــخص در صحن ــن ش ــی ای ــبات مال و مناس
بیــن المللــی، بــه طــرز جــدی و گســترده ای 
بــا دشــواری هایــی رو بــرو مــی شــود. حتــی 
اســتثنائات وارده بــر تحریــم هــای یــک 
ــی  ــار ردیف ــان چه ــا هم ــکا و ی ــه امری جانب
ــی  ــن الملل ــوان بی ــت دی ــه در دســتور موق ک
دادگســتری نیــز از اعمــال تحریــم هــا معــاف 
شــده انــد، نمــی تواننــد دربرگیرنده  اشــخاص 

ــند. ــت SDN باش ــمول لیس مش
اگــر بــه  دنبــال برقــراری ارتبــاط تجــاری 
و یــا مالــی بــا شــخصی هســتید کــه 
 SDN  احتمــال مــی دهیــد مشــمول لیســت
ــق  ــتجو از طری ــا جس ــد ب ــدا بای ــد، ابت باش
ــا  ــا ب ــایت OFAC و ی ــه در س ــزار مربوط اب
 SDN ــق و موشــکافانه لیســت ماحظــه دقی
ــا شــخص موردنظــر،  ــه آی بررســی نماییــد ک
ــر.  ــا خی مشــمول ایــن لیســت مــی باشــد ی

بــه  طــور مثــال، بدیــن منظــور بهتــر اســت بــا 
جســتجوی کلیــد واژه ای کــه دربرگیرنــده یک 
بخــش از نــام یــک شــرکت و یــا یــک جــزء از 
نــام کامــل یــک فــرد باشــد، آغــاز کــرد. اگــر 
ــدرج در  ــخصات من ــایر مش ــل و س ــام کام ن
لیســت، دقیقــًا برابــر بــا مشــخصات شــخص 
ــاط  ــب احتی ــد جان ــد، بای ــر باش ــورد نظ م
ــه  ــال چنانچ ــور مث ــا بط ــود. ام ــت ش رعای
ــا آدرس  ــده ب ــدا ش ــخص پی ــق ش ــام دقی ن
شــخص مــورد  نظــر منطبــق نباشــد، مثــًا در 
ــم  ــا، مقی ــر م ــورد نظ ــخص م ــه ش ــی ک جای
ــران و آدرس مــورد مشــابه پیــدا شــده در  ای
ــًا  هندوســتان باشــد، در ایــن خصــوص صرف
بــرای احتیــاط بیشــتر مــی تــوان بــه طریــق 

ــود. ــام ش ــتعام انج ــی اس مقتض
شــخصی کــه مشــمول لیســت  SDN باشــد، 
صــرف نظــر از نــوع صنعــت و حــوزه فعالیــت 
ــه ای کــه  ــدون در نظــر گرفتــن معامل آن و ب
انجــام مــی دهــد، مشــمول تحریــم و اعمــال 
محدودیــت خواهــد بــود. فــارغ از اقداماتــی 
کــه شــرکای خارجــی و طــرف هــای معاملــه 
بــا چنیــن شــخصی مــی تواننــد انجــام دهند، 
خــارج شــدن از چنیــن لیســــتی جامــع ترین 
راه بــرای از ســرگیری فعالیــت هــای تجــاری 
بیــن المللــی اســت. تنهــا مرجعــی کــه 
ــارج  ــراض و خ ــه اعت ــیدگی ب ــت رس صاحی

11 . بــه روزتریــن و موثق تریــن نســخه  ایــن لیســت را از وب ســایت OFAC مــی تــوان یافــت. بــه عــاوه، همیــن مرجــع اســت کــه ایــن نــوع 
تحریــم را وضــع و چارچــوب رفتــار بــا آن را مشــخص می کنــد.

12. Tag
13 . در لیست مذکور، این شناسه تحت عنوان Subject to Secondary Sanctions قابل مشاهده است.
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دارد  را  لیســت  ایــن  از  اشــخاص  کــردن 
OFAC می باشــد. در درخواســت اعتــراض 
بــه قــرار گرفتــن در لیســت SDN، بایــد 
ضمــن ارائــه مــدارک مرتبــط، اســتدالل شــود 
ــت.  ــوده اس ــدوش ب ــم مخ ــن تصمی ــه ای ک
ــن  ــه ای ــد معطــوف ب ــن اســتدالل هــا بای ای
دفاعیــات باشــد کــه تغییــر مثبتــی در عملکرد 
و رویــه شــخص تحریــم شــده به وجــود آمده 
ــا  ــااًل ب ــا اینکــه هویــت آن، احتم اســت، و ی
شــخص دیگــری اشــتباه گرفته شــده اســت و 
یــا ایــن شــخص بــه دالیلــی ماننــد مــرگ و 
یــا انحــال شــخصیت حقوقــی، دیگــر وجــود 
ــار  ــه دچ ــتی ک ــد کش ــدارد؛ مانن ــی ن خارج
ســانحه شــده و بــه هــر دلیــل قابــل اســتفاده 
ــر از مــوارد مذکــور، بایــد  نمــی باشــد. در غی
ــن  ــه ای ــود ک ــوف ب ــور معط ــن مح ــول ای ح
تصمیــم OFAC بــر اســاس اطاعــات واقعــی 
ــد  ــت. فرآین ــده اس ــاذ نش ــی اتخ و صحیح
ــه ایــن درخواســت، یــک  رســیدگی OFAC ب
ــرای  ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک ــد اداری اس فرآین
انجــام هــر چــه بهتــر آن، از وکا و موسســات 
ــن،  ــرد. همچنی ــره ب ــص به ــی متخص حقوق
ــه  ــرد ک ــت ک ــوان از OFAC درخواس ــی ت م

ــا  ــرای رســیدگی تشــکیل جلســه دهــد و ی ب
ــد. ــا نمای ــح اکتف ــادل لوای ــه تب اینکــه ب

زمانــی کــه فرآینــد رســیدگی بــه درخواســت 
حــذف از لیســت SDN بــه جریــان مــی افتــد، 
OFAC در هــر مــورد کــه نیــاز بــه ارائــه 
توضیحــات تکمیلــی و یــا ارائــه مــدارک 
ــد.  ــد باشــد، آن هــا را درخواســت مــی کن جدی
ارســال   OFAC کــه  هایــی  پرسـشـــنامه 
می کنــد، بعضــًا ممکــن اســت جزئیــات 
ــا  ــش ه ــن پرس ــود. ای ــامل ش ــادی را ش زی
ممکــن اســت در  ارتبــاط بــا شــرح خدمــات، 
ترکیــب اعضــاء، نحــوه اداره، نحــوه تعامــل با 
دولــت و یــا هــر ســئوال دیگــری بــه فراخــور 
موضــوع و دفاعیــات مطروحــه باشــد. در هــر 
ــات  ــن اطاع ــه ای ــخص از ارائ ــه ش ــورد ک م
خــودداری نمایــد، بنــا بــه مــورد ممکــن 
اســت OFAC رســیدگی را متوقــف کــرده 
ــرف  ــر، ط ــوی دیگ ــد. از س ــه ده ــا خاتم و ی
معاملــه و یــا شــرکای تجــاری بازرگانــان 
ــد  ــی مشــمول  لیســت SDN، مــی توانن ایران
 OFAC ــن شــخصی از ــا چنی ــرای تجــارت ب ب
درخواســت صــدور معافیــت و یــا اخــذ مجوز 

ــد. ــوردی نماین ــورت م ــه  ص ب
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14 . این مسئله تحت عنوان قاعده پنجاه درصد یا Rule 50% شناخته می شود.

عــاوه بــر اشــخاصی که بــه طور مشــخص در 
لیســت SDN قــرار دارنــد و مشــاهده اســامی 
ــام  ــل انج ــتری قاب ــهولت بیش ــا س ــا ب آنه
اســت، شــرکت هایــی هســتند کــه نامشــان 
ــک و  ــا مال ــدارد ام در لیســت SDN وجــود ن
یــا ســهامداران آنهــا، یــک یــا چنــد شــخص 
مشــمول لیســت SDN هســتند. چنانچــه 
ــخص  ــهام ش ــد س ــا درص ــت ی ــزان مالکی می
یــا اشــخاص مشــمول تحریــم، پنجــاه درصــد 
و یــا بیشــتر باشــد،14  چنیــن شــرکتی حتــی در 
صورتــی کــه در لیســت مربوطــه قــرار نگرفتــه 

ــی  ــت های ــان محدودی ــمول هم ــد، مش باش
ــا آن  ــمول SDN ب ــخاص مش ــه اش ــت ک اس
مواجــه هســتند. امــا در صورتــی کــه میــزان 
 ،SDN ســهم شــخص و یــا اشــخاص مشــمول
ــن  ــد، ای ــد باش ــاه درص ــر از پنج ــًا کمت جمع
ــم محســوب نمی شــود.  ــورد تحری شــرکت م
در هــر حــال بایــد توجــه داشــت کــه بــرای 
ــه  ــک ب ــری از ریس ــتر و جلوگی ــاط بیش احتی
خطــر افتــادن فعالیــت هــا، بایــد از مشــاوره 
تخصصــی حقوقــی جهت بررســی موشــکافانه 

و پیگیــری اقدامــات بعــدی بهــره گرفــت.

ــت. از  ــراه اس ــه هم ــک شناس ــاص ی ــا اختص ــت SDN، ب ــخص در لیس ــر ش ــن ه ــرار گرفت ق
ــدان  ــن ب ــه شــمار مــی رود. ای ــا ب ــن آنه ــف تری ــان شناســه هــای موجــود، IRN از خفی می
معنــی اســت کــه OFAC در برخــورد بــا چنیــن شــخصی، انعطــاف بیشــتری بــه خــرج مــی دهد. 
ــات تروریســتی، ســاح هــای  ــا اقدام ــط ب ــد شناســه هــای مرتب ــر، مانن شناســه هــای دیگ
کشــتار جمعــی و یــا نقــض حقــوق بشــر، شناســه هــای مهمتــری هســتند کــه در مــورد آنهــا 

بــا ســخت گیــری بیشــتری برخــورد خواهــد شــد.

 ،SDN در صورتی که میزان سهم شخص و یا اشخاص مشمول

جمعــًا کمتــر از پنجــاه درصــد باشــد، شــرکت 
متبوعــه مــورد تحریــم محســوب نمــی شــود
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فصــل چهارم 

معافـیت های مـالی و بانـکی

تحلیــل و بررســی مقــررات تحریــم و محــدود کننــده و همچنیــن معافیــت هــا و تســهیات 
منــدرج در مقــررات و رویــه هــای اجرایــی بیــن المللــی در رابطــه بــا حــوزه خدمــات مالــی و 
بانکــی و پرداخــت هــای پولــی، از دو جهــت اهمیــت مضاعفــی نســبت بــه ســایر موضوعات 
مطــرح در تحریــم دارد. اول اینکــه مبــادالت و تراکنــش هــای مالــی بــه صــورت مســتند15  
بیــن نهادهــای مالــی صــورت مــی پذیــرد. همچنیــن قابلیــت ردیابــی و پیگیــری طرفیــن 
پرداخــت هــای بانکــی، ســهامداران و مدیــران معاملــه ای کــه پرداخــت بابــت آن صــورت 
گرفتــه بــا توجــه بــه مقــررات مقابلــه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم بــه 
صــورت مســتمر و آنایــن در ســطح بیــن المللــی ممکــن مــی باشــد. از ســویی دیگــر نظــام 
پولــی و بانکــی جهــان تــا حــد زیــادی بــه نظــام بانکــی و تســویه مرکــزی پولــی امریــکا و به 
ارز دالر امریــکا، متکــی بــوده کــه اهمیــت زیــاد مقــررات تحریــم و محدودکننــده امریــکا در 
رابطــه بــا پرداخــت هــای بانکــی و فعالیــت نهادهــای مالــی غیرایرانــی بــا نهادهــای مالــی 

و اشــخاص ایرانــی را دو چنــدان مــی نمایــد.
ــوان  ــه عن ــا ب ــم ه ــران در لیســت تحری ــوری اســامی ای ــزی جمه ــک مرک ــن بان ــرار گرفت ق
موضــوع تحریــم هــای ثانویــه و بــا وجــود ارتبــاط مســتمر بانــک مرکــزی و ســایر بانکهــای 
ــه اجــرای الزامــات گــروه  ــه همــراه منــوط شــدن بهــره منــدی از معافیــت هــا ب تجــاری ب
ویــژه اقــدام مالــی16 منجــر بــه ابهــام مضاعــف پیرامــون معافیــت هــای مالــی و بانکــی شــده 
اســت. لــذا تطبیــق کامــل مبــادالت مالــی با مقــررات بیــن المللــی تحریــم و همچنین بهــره مندی 
ــاط  ــراری ارتب ــده برق ــن کنن ــد تضمی ــن رابطــه، مــی توان ــی مســتمر در ای از مشــاوره حقوق

بانکــی و مالــی فعــاالن تجــاری در عرصــه بیــن المللــی باشــد.
ــی  ــل و معرف ــوان تحلی ــی ت ــر م ــکا را از دو منظ ــررات امری ــهیات مق ــا و تس ــت ه معافی
کــرد: معافیــت در رابطــه بــا پرداخــت هــای بانکــی مبــادالت ایــران، معافیــت و تســهیات 

ــی. ــی ایران ــا بانــک هــا و مؤسســات مال ــی ب ــاط بانکــی و مال ــراری ارتب برق

1 . پرداخت های بین المللی

ــا بخــش  ــق ب ــران، مطاب ــادالت ای ــت هــای پرداخــت هــای بانکــی مب ــا معافی در رابطــه ب
ــاورزی،  ــام کش ــه اق ــوان ب ــی ت ــده م ــور عم ــه ط ــران، ب ــد ای ــش تهدی ــون کاه ۳۰۳ قان
غــذا، دارو و تجهیــزات پزشــکی اشــاره کــرد. در همیــن رابطــه راهنمــای تبییــن کننــده کمــک 
هــای بشردوســتانه بــه مــردم ایــران و صــادرات مرتبــط بــا آن،17 تســهیل در فعالیــت هــای 
بشردوســتانه را جهــت صــادرات و صــادرات مجــدد، بــا لحــاظ شــرایط مقــرر مجــاز دانســته 
و متعاقبــًا تراکنــش هــای مالــی مربــوط بــه معامــات غــذا، دارو و تجهیــزات پزشــکی از امریکا و 
یــا کشــور ثالــث بــدون مجــوز OFAC، پــس از احــراز شــرایط و الزامــات مقــرر مجــاز مــی باشــد.18 

15 .Documented
16 .Financial Action Task Force )FATF(
17 .Clarifying Guidance on Humanitarian Assistance and Related Exports to the Iranian People
ــه تبییــن  ــران، ب ــم هــای ای ــررات معامــات و تحری ــن بخــش ۵۳۲-۵۶۰ مق ــران و همچنی ــی ای ــم هــای مال ــررات تحری  18 . بخــش ۲۰۱-۵۶۱ مق

ــد. ــه ان ــور پرداخت معافیــت هــای مزب
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مقــررات تحریــم هــای مالــی ایــران بــه صــورت عمــده متمرکــز بــر منــع تســهیل پرداخــت هــای 
ــط  ــر19 و محصــوالت مرتب ــع مشــخص شــده دیگ ــت و صنای ــد نف ــا خری ــی در رابطــه ب بانک
ایــران از ســوی نهادهــای مالــی خارجــی اســت. همچنیــن ایــن مقــررات، تســهیل در رابطــه 
بــا شــرکت هــای منــدرج در لیســت SDN و ســایر اشــخاصی کــه مطابــق بــا قانــون اختیــارات 
اقتصــادی در شــرایط اضطــراری بیــن المللــی در نظــر گرفتــه شــده انــد را نیــز شــامل می شــود. با 
ایــن حــال مــوارد معافیــت هــای پرداخــت هــای بانکــی ایــران در قانــون مزبــور بــه فــروش 
غــذا، اقــام کشــاورزی، دارو و تجهیــزات پزشــکی منحصــر شــده انــد. در ایــن رابطــه، راهنمای 
تبییــن کننــده کمــک هــای بشردوســتانه بــه مــردم ایــران مقــرر داشــته کــه نهادهــای مالــی 
غیــر امریکایــی جهــت انتقــال وجــوه بــه و یــا از ایــران در رابطــه بــا معافیــت هــای مقــرر 
ــدرج در  ــات من ــه معام ــوط ب ــی مرب ــت بانک ــه پرداخ ــی ک ــده و در صورت ــع نش ــده، من ش
معافیــت هــای امریــکا باشــد و همچنیــن بانــک کارگــزار ایرانــی جــزء مــوارد فهرســت شــده 
تحریــم هــای اشــاعه ســاح هــای کشــتار جمعــی20 و یــا فهرســت اشــخاص تعییــن شــده 

تروریســت جهانــی21 نباشــند، قابــل انجــام خواهــد بــود.
ــکی از  ــزات پزش ــاورزی، دارو و تجهی ــام کش ــی، اق ــواد غذای ــروش م ــای ف ــن راهنم همچنی
ســوی اشــخاص غیــر امریکایــی بــه ایــران22 نیــز تأمیــن مالــی و تســهیل معامــات مزبــور از 
ســوی نهادهــای مالــی غیــر امریکایــی را در صورتــی کــه مســتلزم ارتبــاط مســتقیم بانــک هــا 
یــا نهادهــای مالــی امریکایــی نباشــد، بــا احــراز شــرایط منــدرج در مقــررات مرتبــط، مجــاز 
ــوری اســامی و  ــزی جمه ــک مرک ــع امــوال بان ــوان از مناب ــذا مــی ت ــرده اســت. ل ــوان ک عن
همچنیــن حســاب هایــی کــه تحــت تحریــم هــای خــاص قــرار نگرفتــه انــد، جهــت تأمیــن 

وجــوه معامــات دارای معافیــت اســتفاده کــرد. 

 19 . صنعت خودروسازی، صنعت فلزات گرانبها، کشتیرانی و کشتی سازی، بیمه و بانکداری
20 .NPWMD
21 .SDGT
22 .Guidance on the Sale of Food, Agricultural Commodities, Medicine, and Medical Devices by Non-U.S. Persons to Iran

موارد معافیت های پرداخت های بانکی ایران 

ــذا،  ــروش غ ــه ف ــور ب ــون مزب در قان

اقــام کشــاورزی، دارو و تجهیــزات 

ــد ــده ان ــر ش ــکی منحص پزش
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23 .ITR
24 .Licensed
25 .Instrument in Support of Trade Exchanges )INSTEX(
26 .Foreign )non-Iranian( Clearinghouse

۲. نظام بانکی ایران

مقــررات محــدود کننــده امریــکا، دسترســی نظــام بانکــی و مالــی ایــران بــه سیســتم مالــی 
ــران23  ــادالت ای ــررات مب ــن حــال بخــش ۵۱۶-۵۶۰ مق ــا ای ــد. ب ــع مــی کن ــن کشــور را من ای
بــه بانــک هــای امریکایــی مجــوز تبــادل مالــی بــه دالر امریــکا بــا ایــران در معامــات دارای 
مجــوز24 را اعطــاء مــی نمایــد ولــی از آنجایــی کــه مبادلــه مســتقیم اشــخاص امریکایــی بــا 
ــد.  ــه صــورت واســطه عمــل نمای ــی ب ــاد مال ــک نه ــا ی ــران مجــاز نیســت، الزم اســت ت ای
البتــه بــا وجــود اینکــه چنیــن محدودیتــی شــامل اشــخاص غیرامریکایــی نمــی شــود، امــا 
ضــرورت وجــود یــک واســطه مالــی در ارتبــاط بــا ایــن اشــخاص نیــز احســاس مــی شــود. 
بــه عنــوان مثــال ســه کشــور اتحادیــه اروپــا شــامل انگلیــس، آلمــان و فرانســه در فوریــه 
۲۰۱۹ از طریــق ایجــاد یــک واســطه مالــی بــه نــام اینســتکس25 ســعی در راه انــدازی ســاز و 

کاری نمودنــد کــه بتوانــد مبــادالت مرتبــط بــا ایــران را تحــت پوشــش قــرار دهــد.
ــر  ــی غی ــای خارج ــک ه ــی و بان ــای مال ــکا، نهاده ــررات امری ــه مق ــا ب ــن، بن ــر ای ــاوه ب ع
امریکایــی نیــز در صــورت اســتفاده از دالر در چرخــه مبادالتــی کــه در آن بانــک ایرانــی دخیــل 
اســت، از دسترســی بــه نظــام مالــی امریــکا محــروم خواهنــد شــد. بــا اجرایــی شــدن ســند 
برجــام ممنوعیــت مذکــور بــا ســاز و کار تشــکیل اتــاق هــای تســویه در خــارج از قلمــروی 
ــی  ــویه پول ــاق تس ــطه ات ــه واس ــی ب ــکا ول ــه دالر امری ــات ب ــام معام ــت انج ــکا26 جه امری
تســهیل گردیــد. در وضعیــت فعلــی بــا توجــه بــه خــروج امریــکا از ســند برجــام، بــه نظــر 
همچنــان اســتفاده از ســاز و کار اتــاق هــای تســویه ای قابلیــت اجــرا داشــته و در صورتــی که 
بانــک هــای غیــر امریکایــی متمایــل بــه ادامــه همــکاری بــا بانــک هــای ایرانــی که مشــمول 
تحریــم هــای ثانویــه قــرار نگرفتــه انــد باشــند، ایــن ســاز و کار مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از 
راهکارهــای پرداخــت میــان بانــک هــای غیرامریکایــی و ایرانــی مــورد اســتفاده واقــع شــود.
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ــررات  ــا مق ــه ب ــی در رابط ــی ایران ــای مال ــا و نهاده ــت بانکه ــز وضعی ــل نی ــت ذی فهرس
تحریــم هــای امریــکا را نشــان مــی دهــد کــه همانطــور کــه اشــاره شــد جهــت اســتفاده 

ــد. ــا مــی نمای ــم نقــش مهمــی ایف ــررات تحری از معافیــت هــای بانکــی مق

تحت شمول تحریم های ثانویه

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

 )SDN( مندرج در فهرست

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)NPWMD( مندرج در فهرست مقررات تحریم های اشاعه ساح های کشتار جمعی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)NPWMD( مندرج در فهرست مقررات تحریم های اشاعه ساح های کشتار جمعی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران

بانک مسکن

بانک رفاه 

بانک کشاورزی

بانک اقتصاد نوین 

بانک پاسارگاد

بانک کارآفرین

بانک سامان

بانک سرمایه

بانک شهر

بانک حکمت ایرانیان

بانک گردشگری

بانک ایران زمین

بانک توسعه تعاون

بانک خاورمیانه

بانـک صــادرات ایــران 

بانک صادرات انگلسـتان

بانک انصار

بانک مهر 



یم
حر

 ت
در

ها 
ت 

فی
عا

م

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19

بانک پارسیان

بانک سینا

بانک ملی 

بانک سپه 

پست بانک

بانک دی 

بانک توسعه صادرات ایران

بانک تجارت 

بانک صنعت و معدن

بانک آینده

بانک قوامین 

بانک ملت

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)NPWMD( مندرج در فهرست مقررات تحریم های اشاعه ساح های کشتار جمعی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)NPWMD( مندرج در فهرست مقررات تحریم های اشاعه ساح های کشتار جمعی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)NPWMD( مندرج در فهرست مقررات تحریم های اشاعه ساح های کشتار جمعی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)NPWMD( مندرج در فهرست مقررات تحریم های اشاعه ساح های کشتار جمعی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران

)TRA( مندرج در فهرست قانون کاهش تهدید ایران

)SDN( مندرج در فهرست

)HR( مندرج در فهرست مربوط به حقوق بشر

)SDN( مندرج در فهرست

تحت شمول تحریم های ثانویه 

)SDGT( مندرج در فهرست اشخاص تعیین شده تروریست جهانی

)IFSR(  مندرج در فهرست مقررات تحریم های مالی ایران
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فصـل پنجم 

معافیت های حمل و نقل و 
فـعالیت های وابســته در نظام تحـریم ها

ــا وجــود ســابقه طوالنــی تحریــم هــای بیــن المللــی یــا یــک جانبــه علیــه ایــران، هنــوز  ب
در تفکــر عمومــی و بخــش وســیعی از تصــور فعــاالن کســب و کارهــای مختلــف صنعتــی و 
خدماتــی، بازگشــت تحریــم هــا یــا وضــع تحریــم جدیــد بــه معنــی روبــرو شــدن با بن بســت 
اقتصــادی اســت. دلیــل ایــن امــر از جنبــه هــای مختلــف و متعــدد قابــل بررســی اســت، امــا 
آنچــه فصــل مشــترک اکثــر ایــن علــت هاســت، اطاعــات نادرســت و عــدم اشــراف کامــل 
نســبت بــه قوانیــن و مقــررات تحریــم مــی باشــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه معمــاری 
پیچیــده و ســاختار مبهــم ایــن مقــررات تعمــدًا بــه ایــن شــکل ترســیم و تدویــن شــده کــه 

مانعــی بــر ســر راه هــای موجــود قانونــی بــرای دور زدن تحریــم هــا ایجــاد کنــد.
خوشــبختانه، آنچــه در واقعیــت اتفــاق مــی افتــد بــا اهداف وضــع کننــدگان تحریــم مطابقت 
نــدارد. شــاهد آن، انجــام اصاحیــه هــا و تغییــرات بســیار در مقــررات، انتشــار دســتورالعمل 
 OFAC هــای متعــدد، صــدور اعامیــه، راهنمــای تفســیر و اقداماتــی از ایــن قبیــل از ســوی
و ســایر نهادهــای متولــی وضــع و اجــرای تحریــم هاســت. حقیقــت آن اســت کــه تجــارت 
و بازرگانــی هرگــز از حرکــت بــاز نمــی ایســتد، علــی الخصــوص بــرای کشــوری کــه تجربــه 

هشــت ســال جنــگ نابرابــر را از ســر گذرانــده اســت.
بــا ایــن مقدمــه، در ایــن بخــش قصــد داریــم معافیــت هــای موجــود در مقــررات تحریــم 
در رابطــه بــا حمــل و نقــل و صنایــع وابســته بــه آن را شــرح دهیــم. هــدف از توضیــح ایــن 
مــوارد، آگاهــی بخشــی در مــورد فعالیــت هایــی اســت کــه طبــق قوانیــن موجــود، تحریمــی 
را نقــض نمــی کننــد. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اگــر نظــام و چارچــوب تحریــم هــا بــه خوبی 
شــناخته شــود، مــی تــوان ریســک فعالیــت هــای تجــاری و اقتصــادی را بــه شــدت کاهــش 
داد و حتــی بــه شــرکای خارجــی نیــز اطمینــان بخشــید کــه مــی تواننــد بــدون ایجــاد خطــر 
بــرای کســب و کار و منافــع شــان، بــه فعالیــت خــود در ایــران و یــا همــکاری بــا شــرکای 

ایرانــی ادامــه دهنــد.

 ۱. حمل و نقل

در بخــش هــای نخســتین ویــژه نامــه، مــوارد مســتثنی شــده از تحریــم یعنــی غــذا، دارو، 
تجهیــزات پزشــکی و اقــام کشــاورزی مــورد بررســی قــرار گرفــت. همچنیــن در بخــش دیگری 
بــه کاالهــای بخــش خاکســتری - یعنــی آنهایــی کــه نــه صراحتــًا مــورد تحریــم واقــع شــده 
انــد و نــه در زمــره اســتثنائات آمــده انــد - پرداختیــم. حــال کــه وضعیــت خریــد و فــروش 
و نقــل و انتقــاالت مالــی مرتبــط بــا ایــن دو دســته از کاالهــا و تجهیــزات شــرح داده شــد، 
ســئوالی کــه در ایــن قســمت ســعی در پاســخ بــه آن داریــم وضعیــت حمــل و نقــل ایــن 
کاالهاســت. شــایان ذکــر اســت کــه مطابــق قوانیــن امریــکا، فقــط حمــل و نقــل دریایــی از/به 
ایــران مــورد تحریــم واقــع شــده، بنابرایــن ســایر انــواع حمــل مــورد بحــث مــا قــرار نمــی گیرنــد.
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بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه حمــل و نقــل کاال و تجهیــزات معــاف شــده و یــا بخــش 
خاکســتری از/بــه ایــران ناقــض تحریــم نیســت. در نتیجــه، دریافــت و پرداخــت کرایــه حمــل 
ایــن مــوارد نیــز مشــمول مــوارد منجــر بــه نقــض تحریــم نمــی شــود. البتــه ایــن معافیــت 
ــا تراکنــش مــورد  ــه ی ــه معامل ــد پیــش از انجــام هرگون ــه بای هــا دارای شــرایطی اســت ک
توجــه قــرار گیــرد. اول اینکــه شــخص، شــرکت یــا کشــتی حامــل ایــن کاالهــا جــزء لیســت 
SDN نباشــد. ثانیــًا پرداخــت هــا صرفــًا مربــوط بــه کرایــه و هزینــه هــای معمــول و متعــارف 

حمــل باشــد. شــرط آخــر اینکــه کاالی حمــل شــده جــزء کاالهــای تحریــم شــده نباشــد. 

۲. بنادر

یکــی از بنــادر ایــران کــه بــه طــور کامــل از دامنــه تحریــم هــا خــارج شــده، بنــدر چابهــار 
اســت. البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه فعالیــت ســایر بنــادر ایــران مشــمول تحریــم 
ــش  ــای بخ ــده و کااله ــتثنی ش ــای مس ــری کااله ــه و بارگی ــررات، تخلی ــق مق ــت. مطاب اس
خاکســتری و بهــره گیــری از خدمــات بنــدری در رابطــه بــا ایــن مــوارد، بــا رعایــت شــرایطی 
ناقــض تحریــم نیســت. بــرای مثــال، تخلیــه و بارگیــری کاالهــای مذکــور در بنــادر ایــران تــا 
زمانــی کــه بــه تعامــل بــا شــخص یــا شــرکت اپراتــور بنــدری موجــود در لیســت SDN منجــر 
ــه تراکنــش هــا محــدود  ــی ک ــا زمان ــن ت نشــود، تحریمــی را نقــض نکــرده اســت. همچنی
بــه پرداخــت هــای متعــارف بنــدری مثــل هزینــه تخلیــه و بارگیــری کاال، پهلوگیــری کشــتی، 
عــوارض بنــدری، هزینــه ســوخت گیــری، حــق پرچــم و نظیــر آن باشــد، خطــر نقــض تحریــم 

وجــود نــدارد.
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۳. بیمه ها

از مســائلی کــه همــواره در دوره هــای مختلــف تحریــم چالــش ایجــاد کــرده مــی تــوان بــه 
بیمــه هــای حمــل و نقــل اشــاره کــرد. دعــاوی بســیاری در ایــن رابطــه در دادگاه هــا و محاکم 
مختلــف داخلــی و بیــن المللــی طــرح شــده و بــه علــت دشــواری هــای متعــددی کــه در 
تعییــن خســارت، صــدور گواهینامــه، فســخ بیمــه نامــه، پرداخــت و انتقــال وجــه خســارت 
بــه وجــود آمــده، اصــواًل شــرکت هــای بیمــه تمایــل بــه همــکاری بــا طــرف هــای ایرانــی و 
یــا شــرکای خارجــی آنهــا ندارنــد و یــا در مفــاد بیمــه نامــه، شــروطی را درج مــی کننــد کــه 

بــه راحتــی بتواننــد قــرارداد را فســخ و از زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی کننــد.
ایــن مســائل ســبب شــده مــوارد مســتثنی شــده قانونــی، کمتــر مــورد توجــه تجــار ایرانــی، 
شــرکای خارجــی آنهــا و شــرکت هــای بیمــه قــرار گیرنــد. بــه طــوری کــه اگــر آگاهــی بخشــی 
و اطــاع رســانی درســتی در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد، شــرکت هــای بیمــه و کلــوپ های 
بیــن المللــی27 بــا درنظــر گرفتــن شــرایط، بــدون اینکــه نگــران نقــض تحریــم و یــا در معــرض 
نقــض تحریــم قــرار گرفتــن باشــند، مــی تواننــد بــه تعامــل و همــکاری بــا بازرگانــان ایرانــی 
و شــرکای خارجــی آنهــا بپردازنــد. از جملــه مــوارد دارای معافیــت در قوانیــن تحریــم، مــی تــوان 
بــه ارائــه خدمــات بیمــه، بیمــه اتکایــی و پذیــره نویســی در رابطــه بــا حمــل و نقــل کاالهــای 
مســتثنی شــده از تحریــم و همینطــور کاالهــای بخــش خاکســتری اشــاره کــرد. در نتیجــه 
پرداخــت حــق بیمــه، دریافــت وجــه خســارت و ســایر نقــل و انتقــاالت مالــی مرتبــط نیــز 

ناقــض تحریــم نیســت.

27 .International Clubs

به طـور کـلی می توان گـفت که 

حمــل و نقــل کاال و تجهیــزات معــاف 
شــده و یــا بخــش خاکســتری از/بــه ایران 

ناقــض تحریــم نیســت
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۴. ترانزیت

مطابــق قوانیــن، عبــور کاال بــه وســیله هواپیمــا و یــا کشــتی از مرزهــای آبــی یــا هوایــی ایــران 
و یــا توقــف در میــان راه - در بنــدر یــا محلــی در ایــران - در مســیر خــود بــه مقصــدی خــارج 
از ایــران، بــدون اینکــه از کشــتی یــا هواپیمــا تخلیــه شــود و یــا از تشــریفات گمرکــی ایــران 
عبــور کنــد، تحریمــی را نقــض نکــرده اســت. همچنیــن در صورتــی کــه در یکــی از بنــادر ایــران، 
کاال بــدون اینکــه از محــدوده بنــدر خــارج شــود از کشــتی تخلیــه شــده و در کشــتی دیگــری 

بارگیــری شــود، ناقــض تحریــم محســوب نمــی شــود.  
ــای  ــل کااله ــل و نق ــه حم ــترده در زمین ــخص و گس ــای مش ــت ه ــام معافی ــود اع ــا وج ب
غیرتحریمــی، برخــی نــکات بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد. بــرای مثــال چنانچــه در هــر 
کــدام از مــوارد فــوق تراکنــش مالــی بــا مبلــغ عمــده و قابــل توجهــی صــورت پذیــرد، ممکــن 
اســت طرفیــن تراکنــش و یــا تســهیل کننــده معاملــه را در معــرض نقــض تحریــم قــرار دهــد. 
حــال اینکــه ایــن پرداخــت در چــه صورتــی غیرمتعــارف محســوب شــده و زنــگ هشــدار را بــه 
صــدا در مــی آورد، بســتگی بــه احــراز شــرایطی دارد کــه ایــن شــرایط مطابــق بــا فاکتورهایــی 
کــه در مقــررات مختلــف و پیچیــده تحریــم تعییــن شــده اســت، تشــخیص داده مــی شــود.
ــی  ــق و بررس ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــم ب ــن تحری ــد، قوانی ــاره ش ــر اش ــش ت ــه پی ــور ک همانط
جزئیــات مختلــف در دوره هــای زمانــی ســپری شــده، طراحــی و تدویــن شــده انــد. هــدف 
نهایــی از وضــع آنهــا، ســخت تــر کــردن هــر چــه بیشــتر شــرایط کســب و کار و فعالیــت هــای 
ــن بســت  ــای ب ــه معن ــز ب ــم هرگ ــا تحری ــف اقتصــادی کشــور اســت. ام بخــش هــای مختل
نیســت، چــرا کــه شــناخت دقیــق راهکارهــای قانونــی، آگاهــی از مقــررات روز و دســتورالعمل 
هــای متعــدد نهادهــای مجــری تحریــم هــا و بررســی موشــکافانه روش هــا و راه حــل هــای 
مقابلــه بــا آثــار ســوء و مخــرب تحریــم هــا، مــی توانــد بــه میــزان قابــل توجهــی از ریســک 

تجــاری و اقتصــادی بازرگانــان و تولیدکننــدگان کشــور و شــرکای خارجــی آنهــا بکاهــد.
حضــور یــک تیــم مشــاوره متخصــص در زمینــه تحریــم هــا در کنــار فعالین اقتصــادی، مــی تواند 
راهکارهــای مختلــف مقابلــه بــا تحریــم در مراحــل مختلــف یــک فعالیــت یــا همــکاری تجــاری 
را در اختیــار آنهــا قــرار دهــد؛ از شــروع، ادامــه و یــا خاتمــه هــر نــوع معاملــه یــا قــرارداد گرفته 
تــا حــل و فصــل اختافــات و جبــران خســارت. بــه هــر حــال شــرایط موجــود باعــث شــده 
شــرکای خارجــی بــرای شــروع یــا ادامــه همــکاری بــا فعالیــن داخلــی و یــا ســرمایه گــذاری در 
اقتصــاد کشــور بــه نســبت گذشــته تمایــل کمتــری نشــان دهنــد، امــا بهــره گیــری از خدمــات 
جامــع مشــاوره حقوقــی و اقتصــادی در رابطــه بــا تحریــم هــا، مــی توانــد همــواره راهگشــا و 
تســهیل کننــده فعالیــت هــا و همــکاری هــای مختلــف اقتصــادی باشــد. ایــن خدمــات ماننــد 
چــراغ هایــی در طــول مســیر تاریــک تحریــم هــا، حــد و مــرز جــاده را بــه عابریــن نشــان داده 
و بــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا در امــن تریــن شــرایط و بــدون نگرانــی از وجــود خطــر، بــه 

مســیر خــود ادامــه دهنــد.
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