برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
برنامه اجرا
زمان

برنامه اجرا

اقدامات

1

روز نهایی شدن

ختم مذاکرات

 ارائه برجام به شورای امنیت سازمان ملل
 تایید قطعنامه شورا توسط اتحادیه اروپا
 آغاز برنامه شفافسازی ایران و آژانس

2

روز قبول توافق

 90روز بعد از تایید برجام توسط شورای امنیت
 20اکتبر  28 – 2015مهر 1394

 آمادهسازی برای اجرای برجام
 اعالم ایران به آژانس در مورد اجرای موقت پروتکل
الحاقی
 تصویب مقرراتی در اتحادیه اروپا برای لغو تحریمهای
این اتحادیه
 صدور دستور تعلیق برخی تحریمها توسط رئیس
جمهور ایالت متحده
 آغاز گفت و گوهای ایران و  5+1برای باز طراحی راکتور
آب سنگین اراک

3

روز اجرا

همزمان با گزارش آژانس مبنی بر تایید انجام
تعهدات ایران

4

روز انتقال

 8سال بعد از روز قبول توافق

5

روز لغو قطعنامه شورای امنیت
سازمان ملل متحد

 10سال بعد از روز قبول توافق

 سازمان ملل متحد
 لغو قطعنامههای قبلی شورای امنیت

مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق

 اتحادیه اروپا
 لغو و تعلیق بسیاری از تحریمهای اتحادیه اروپا در
خصوص کاالها و اشخاص

 ایاالت متحده آمریکا
 توقف در اجرای برخی تحریمهای آمریکا
 لغو برخی دستورهای اجرایی رئیس جمهوری آمریکا
 برداشته شدن تحریم علیه برخی اشخاص
 انتشار گزارش آژانس در مورد تایید صلحآمیز بودن
برنامه هستهای ایران
 لغو تمام تحریمهای مرتبط با هستهای توسط آمریکا و
اتحادیه اروپا
 تصویب پیوستن به پروتکل الحاقی در مجلس ایران و
تایید شورای نگهبان
 لغو قطعنامه شورای امنیت در خصوص برجام
 لغو سایر تحریمهای اتحادیه اروپا

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
تحریمها
سازمان ملل متحد

اتحادیه اروپا

ایاالت متحده آمریکا

لغو کلیه قطعنامههای قبلی شورای امنیت
همزمان با گزارش آژانس در مورد تایید
اقدامات ایران مرتبط با مسائل هستهای

لغو تمام تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط با هستهای:

توقف اجرا تحریمهای:

 تحریمهای مالی ،بیمهای و بانکی
 نقل و انتقال پول
 تاسیس شرکتهای مختلف
 ارتباطات بین بانکی
 سوییفت







نفت و گاز و پتروشیمی
کشتیرانی ،کشتیسازی و حمل و نقل
طال ،سایر فلزات گرانبها
فلزات
نرمافزارها
افراد و شرکتها

 لغو کلیه مقررات منع اشاعهای  8سال بعد از روز
قبول خواهد بود.

 مالی و بانکی
 سرمایهگذاری
 اوراق بهادار
 اعتبارات اسنادی
 ضمانتنامهها
 سوییفت
 مبادالت دالری دولت ایران










مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق

بیمهای
انرژی و پتروشیمی
کشتیرانی ،کشتیسازی و بنادر
طال ،سایر فلزات گرانبها
فلزات
نرمافزارها
خودروسازی
اقدامات هستهای
سایر اقدامات تجاری

