آژاﻧـﺲ :اﯾـﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎدات ﻻزم
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ را اراﺋﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ذﺧﺎﯾﺮ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه  5درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ  8390ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات
ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮﻗﺖ ژﻧﻮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎدﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ اﺷﺎﻋﻪ ﻫﺴﺘﻪای
و ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
ﺗﺤﻮﻻت اﺻﻠﯽ
اﯾﺮان و آژاﻧﺲ دو ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در
ﻣﺎه ﻣﯽ  2014در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎم از ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺮان ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آژاﻧﺲ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد
ﺗﻤﯿﺪات ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ را ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺪاده اﺳﺖ.
آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻪای
ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ،و ﻧﯿﺰ ]ﺗﻮاﻓﻖ[ ﺗﻤﺪﯾﺪ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ،
اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
از زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ،اﯾﺮان ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم ) (UF6را در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  5درﺻﺪ
اوراﻧﯿــﻮم  (U-235) 235ﻏﻨﯽﺳــﺎزی ﻧﮑــﺮده اﺳــﺖ و ﺗﻤــﺎم ذﺧــﺎﯾﺮ
ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ) (UF6ﮐﻪ ﺗﺎ  20درﺻﺪ اوراﻧﯿﻮم (U-235) 235
ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﯿﻖﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم

ﻓﺮاوری ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ) (UF6ﺗﺎ  5درﺻﺪ اوراﻧﯿﻮم 235
) (U-235ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ،
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم ) (UF6ﺗﺎ  5درﺻﺪ اوراﻧﯿﻮم  (U-235) 235ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﻪ  8390.3ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﺪهای در رآﮐﺘﻮر اراک ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای رآﮐﺘﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ،
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺗﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را
اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
 .Aﻣﻘﺪﻣﻪ
 .1ﮔﺰارش دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ درﺑﺎره
اﺟﺮای ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای و ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ درﺑﺎره ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺖ “ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک
درﺑﺎره ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری” و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام اﺳﺖ.
 .2ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم
در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان اﻟﺰامآور اﺳﺖ .ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺼﻞ  7ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ اﻟﺰامآور اﺳﺖ .اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﺗﻌﻬﺪات
اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 .3ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در ﺗﺎرﯾﺦ  11ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2013ﮔﺰارش ﺷﺪه آژاﻧﺲ و
اﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﺎره ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری آژاﻧﺲ و اﯾﺮان ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان از ﺳﻮی آژاﻧﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻌﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﭘﯿﻮﺳﺖ  1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮔﺰارش ﺷﺪ ،در  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2013ﭼﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
آﻟﻤﺎن ،روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﺑﺎ

اﯾﺮان ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای
اﯾﺮان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﮐﻪ از  20ژاﻧﻮﯾﻪ
 2014اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن )6ﻣﺎﻫﻪ( و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮوه  5+1و اﯾﺮان و ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ رﺳﯿﺪ )ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ( آژاﻧﺲ
ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی ﻻزم ﻫﺴـﺘﻪای ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘـﺮک اﻗـﺪام ،ﺷﺎﻣـﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎدﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﻣﻔﺎد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺟﻮﻻی  2014ﮔﺮوه
 5+1و اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﺗﺎ  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2014
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده از آژاﻧﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﺴﺘﻪای و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در
ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺌﺖ
رﺋﯿﺴﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ  2014آژاﻧﺲ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آژاﻧﺲ ﺑﺮای اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ از زﻣﺎن ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﯿﻦ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد.
 .Bﺷﻔﺎفﺳﺎزی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞﻧﺸﺪه
 .6ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل (GOV/2011/69) 2011
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﺮان و آژاﻧﺲ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راهﺣﻞ ﻓﻮری درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻗﺒﺎل آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﻨﺎد ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﻮاد و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﺮان ،را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨــﺪ .ﺷــﻮرای ﺣﮑــﺎم در ﻗﻄﻌﻨــﺎﻣﻪ ﺧــﻮد در ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳــﺎل 2012
) ،(GOV/2012/50اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺑﺎره
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 .7ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ،در دﯾﺪارﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
در ﺗﻬﺮان در آﮔﻮﺳﺖ  ،2014ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮان درﺑﺎره ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪی ﺑﻪ
اﺟﺮای ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺗﻤﺎﯾﻞ
اﻋﻼم ﺷﺪه اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.
 .8در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ  7اﮐﺘﺒﺮ  2014و  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2014در ﺗﻬﺮان،

ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان و آژاﻧﺲ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای دو ﺗﻤﻬﯿﺪ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﯽ  2014در ﮔﺎم ﺳﻮم ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﻗﻮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺗﺮون ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آژاﻧﺲ در
ﻧﺸﺴﺖ  7اﮐﺘﺒﺮ  ،2014ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮔﺎم را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﺳﺆاﻻﺗﯽ از اﯾﺮان و ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد .در ﻧﺸﺴﺖ  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2014اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اوﭘﻦ ﺳﻮرس ]در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ[ اراﺋﻪ داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ آژاﻧﺲ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ
دو ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ را ﺷﻔﺎف ﺳﺎزد ،اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 .9ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﺪار ﻓﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره
اﯾﻦ دو ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ در زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از 24
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2014ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .در آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،آژاﻧﺲ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮی از اﯾﺮان ﺑﭙﺮﺳﺪ.
 .10در ﺣﻮزه ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،آژاﻧﺲ در ﻧﺎﻣﻪای در  25آﮔﻮﺳﺖ
 ،2014اﺑﺘﺪا اﯾﺮان را دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ دﻋﻮت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ – ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺴﺖ  8اﮐﺘﺒﺮ  – 2014اﻣﺎ اﯾﺎرن ﻫﯿﭻ ﺗﻤﻬﯿﺪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 .Cﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎدﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان
 .11ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎدﻣﺎﻧﯽ آن ،اﯾﺮان ﺑﻪ آژاﻧﺲ  18ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای
ﺧﻮد و  9ﻣﮑﺎن ﺧﺎرج از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ،آژاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف ﻣﻮاد
ﻫﺴﺘﻪ ای اﻋﻼم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .Dﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
 .12ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺘﻒ اﯾﺮان
ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺧﻮد را در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ
در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮدف از 20
ـﺪ
ـﺎﻻی  5درﺻـ
ـﻮم ﺑـ
ـﺪ اوراﻧﯿـ
ـﺰا ﻓﻠﻮراﯾـ
ـﺮان ﻫﮕـ
ـﻮﯾﻪ  ،2014اﯾـ
ژاﻧـ

ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﮑﺮده و ﺗﻤﺎم ذﺧﯿﺮه ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم  20درﺻﺪ ﺧﻮد را
دراز ﻃﺮﯾﻖ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮآوری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﺎدﻣﺎن ﻫﺎی آژاﻧﺲ ،و
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪ ای ،آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ و ﺧﺎرج
ﺳﺎزی در آن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺎر و ﻧﻈﺎرت آژاﻧﺲ اﺳﺖ.
 .13اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم  5درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ .اﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم
 20درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
 .14از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﯾﺮان
در آن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 13ﻫﺰار و  397.3ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ) 625.3+ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آژاﻧﺲ( ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم  5درﺻﺪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ  7ﻫﺰار و  390.3ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ) 625.3+ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آژاﻧﺲ( از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم 5
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻓﺮآوری ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و
ﺗﺎ ﺑﺮﻫﻪای ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم  20درﺻﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ 447.8 ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪای ،ﺗﻤﺎﻣﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻓﺮآوری ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .D.1ﻧﻄﻨﺰ
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ﯾﮏ

ﻣﺮﮐﺰ

ﻏﻨﯽﺳﺎزی

ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﻏﻨﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و
اوراﻧﯿﻮم  235ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ﭘﻨﺞ درﺻﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎل  2007ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ  Aو B
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،Aﻫﺸﺖ واﺣﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ  18آﺑﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﺠﻤﻮع  25ﻫﺰار ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ در  144آﺑﺸﺎر
وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم
اﺻﻼح ﺷﺪه ) (IR-2mوﺟﻮد دارﻧﺪ؛ در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول
) (IR-1و دو واﺣﺪ دﯾﮕﺮﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ  Bرا ارﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 .16در واﺣﺪی ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم اﺻﻼح ﺷﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﺗﺎ  15اﮐﺘﺒﺮ  2014وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده

اﺳﺖ :در  6آﺑﺸﺎر ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ  12ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژ ﻧﺴﻞ دوم دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .17در ﭘﻨﺞ واﺣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  15اﮐﺘﺒﺮ
 2014اوﺿﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ90 :
آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  54آﺑﺸﺎر
ﻫﮕﺰارﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً
ﮔﺰارش ﺷﺪ ،در دو واﺣﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﺑﺮای
 36آﺑﺸﺎر دارای ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .18اﯾﺮان از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻓﻮرﯾﻪ  2007ﺗﺎ  12آﮔﻮﺳﺖ 2014
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  146ﻫﺰار و  855ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع  12ﻫﺰار و
 945ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ارواﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی 5
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .19ﺗـﺎ  19اﮐﺘـﺒﺮ  ،2014اﯾـﺮان در ﺣـﺪود  4ﻫـﺰار و  118ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم
ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی  2درﺻﺪ را ﺑﻪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .20ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺮﮐﺰ
ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ )ﻧﻄﻨﺰ( و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ،آژاﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ اﯾﺮان در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮده ،اﺳﺖ.
 .21ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ) :(PFPEاﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (R&Dاوراﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﮐﺘﺒﺮ  2003ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  6آﺑﺸﺎر را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﮕﺮاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ارواﻧﯿﻮم  20درﺻﺪی
)آﺑﺸﺎرﻫﺎی  1و  (6و ﻣﺤﻮﻃﻪای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و ﺗﻮﺳﻌﻪ )آﺑﺸﺎرﻫﺎی  2،3،4و  (5ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .22ﺑﯿﻦ  13و  30ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2014آژاﻧﺲ ﯾﮏ راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
) (PIVدر ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﻼم را
ـﻮد،
ـﺪه ﺑـ
ـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2014اﻋﻼم ﺷـ
ـﺮان در  13ﺳـ
ـﻂ اﯾـ
ـﻪ ﺗﻮﺳـ
ـﻮﻧﻪ ﮐـ
آﻧﮕـ
راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .23ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ :ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﺪه ،اﯾﺮان
ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺸﺎرﻫﺎی  1و  6ﺑﺎ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ
ارواﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی  5درﺻﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و در ﻋﻮض در ﺣﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﮕﺮاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .در  8ﻓﻮرﯾﻪ  ،2014اﯾﺮان
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز ﺷﺪهای درﺑﺎره ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ در آن اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﻧﺘﯿﺠﻪ “ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺳﻄﺢ ﻏﻨﯽﺳﺎزی” ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات “ﻣﻮﻗﺘﺎً
در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﮔﺎم اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ”.از زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ،اﯾﺮان آﺑﺸﺎرﻫﺎی
 1و  6را در ﯾﮏ ﺷﮑﻞﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .24ﺗﺎ  20ژاﻧﻮﯾﻪ  2014ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﮕﺮاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ
ﺷﺪه ﺑﻪ ارواﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی  20درﺻﺪی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده  1630.8ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ارواﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی  5درﺻﺪ را از
زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻮرﯾﻪ  2010ﺑﻪ آﺑﺸﺎرﻫﺎی  1و  6ﺗﺰرﯾﻖ و در
ﻣﺠﻤﻮع  201.9ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺮاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ارواﻧﯿﻮم
ﺑﺎ ﻏﻨﺎی  5درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن از آن زﻣﺎن از اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و آژاﻧﺲ آن را ﻣﻮرد راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ 20
ژاﻧﻮﯾﻪ  2014و  10اﮐﺘﺒﺮ  2014اﯾﺮان  660.4ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ آﺑﺸﺎرﻫﺎی  1و  6و ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده و در ﻣﺠﻤﻮع  62.7ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺮاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ
ﺷﺪه ﺑﻪ ارواﻧﯿﻮم  235ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .25ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ :از زﻣﺎن ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ
و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ  IR-6sﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﮏ واﺣﺪی ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول،
ﻧﺴﻞ دوم اﺻﻼح ﺷﺪه ،ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر و ﻧﺴﻞ ﺷﺶ ،ﮔﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﮑﯽ و ﮔﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آﺑﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .آژاﻧﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮاد ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ
ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .26ﺑﯿﻦ  19آﮔﻮﺳﺖ  2014ﺗﺎ  10اﮐﺘﺒﺮ  ،2014ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  166.2ﮔﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮراﯾﺪ اورﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اوراﻧﯿﻮم
ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﺪه و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .27ﺑﯿﻦ  20ژاﻧﻮﯾﻪ  2014و  20ﺟﻮﻻی  ،2014اﯾﺮان  108.4ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از
ذﺧﺎﯾﺮ اوراﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی  20درﺻﺪ ﺧﻮد را رﻗﯿﻖﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .28ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ،
آژاﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ اﯾﺮان
در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .D.2ﻓﺮدو
 .29ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺮدو :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ 18
ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2012ﯾﮏ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم  20درﺻﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم  5درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2011راه
اﻧﺪازی ﺷﺪه ،ﺑﺮای داﺷﺘﻦ دو ﻫﺰار و  967ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ در  16آﺑﺸﺎر ﮐﻪ
ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﯾﻮﻧﯿﺖ  1و ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺗﻤﺎم
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻓﺮدو ،از ﻧﻮع ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  8ﻓﻮرﯾﻪ  2014ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﺮوز ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ “ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻐﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی” اﻧﺠﺎم داده و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت “در ﻃﯽ
اﺟﺮای ﮔﺎم اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ”.
 .30ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ،اﯾﺮان ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم  5درﺻﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر آﺑﺸﺎر ﯾﻮﻧﯿﺖ  2را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ اﯾﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻫﮕﺰا
ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ،اﯾﺮان اﯾﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ راه اﻧﺪازی
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  11اﮐﺘﺒﺮ  ،2014ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از دﯾﮕﺮ  12آﺑﺸﺎر
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮدو ،ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .31ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  20ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2014ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم  20درﺻﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ
 2011ﻫﺰار و  806ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم  5درﺻﺪ را ﺑﻪ
آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮدو ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده و ﺟﻤﻌﺎ ﻣﯿﺰان  245.9ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰا
ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم  20درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ از آن ﺗﺎرﯾﺦ از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ  20ژاﻧﻮﯾﻪ
 2014ﺗﺎ  11اﮐﺘﺒﺮ  2014اﯾﺮان ﻫﺰار و  683ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰا ﻓﻠﻮراﯾﺪ

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮدو ﺗﺰرﯾﻖ و
ﻓﻠﻮراﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم  5درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻫﮕﺰا

 .32ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮدو،
و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ،آژاﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﺮان در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ،اﺳﺖ.
 .D.3دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﻨﯽﺳﺎزی
 .33اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آژاﻧﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺗﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه دو ﻃﺮف ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان ﭘﯿﺮو ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ،اﯾﺮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
روﺗﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﺧﺮاب
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در اﺧﺘﯿﺎر آژاﻧﺲ ﻗﺮار داد .آژاﻧﺲ
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻔﺎف ﺳﺎز اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .از

اﺳﺎس
زﻣﺎن

اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ روﺗﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 .Eﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزﻓﺮاوری
 .34ﻻزم اﺳﺖ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم و ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزﻓﺮآوری از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ،اﯾﺮان در ژاﻧﻮﯾﻪ 2014
اﻋﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ “ﻃـﯽ ﮔـﺎم اول ﺷـﺶ ﻣـﺎﻫﻪ ،وارد ﻣﺮاﺣـﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﺑﺎزﻓﺮآوری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﻓﺮآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ” .اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  27آﮔﻮﺳﺖ  2014ﺑﻪ آژاﻧﺲ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ “اﻗﺪام داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ” را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.35آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی داغ در راﮐﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺗﻬﺮان و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪﻧﯿﻮم و زﻧﻮن اداﻣﻪ

داده اﺳﺖ .آژاﻧﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ  6اﮐﺘﺒﺮ  2014ﯾﮏ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ در راﮐﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان و در  7اﮐﺘﺒﺮ  2014ﯾﮏ راﺳﺘﯽ
آزﻣﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪﻧﯿﻮم و
زﻧﻮن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .آژاﻧﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزﻓﺮآوری در راﮐﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان،
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪﻧﯿﻮم و زﻧﻮن و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ
ﮐﻪ آژاﻧﺲ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .Fﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ
 .36ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،اﯾﺮان
ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی آب ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،از زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ،اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺑﺰرﮔﯽ در راﮐﺘﻮر اراک ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای
راﮐﺘﻮر اراک در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .37راﮐﺘﻮر اراک ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﺎدﻣﺎنﻫﺎی آژاﻧﺲ ﻗﺮار دارد ،ﯾﮏ راﮐﺘﻮر
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ  40ﻣﮕﺎواﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 150
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دی اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم،
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .38در  16اﮐﺘﺒﺮ  2014آژاﻧﺲ ﯾﮏ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ در
راﮐﺘﻮر اراک ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ راﮐﺘﻮر ﻧﺼﺐ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﯾﺮان در آﮔﻮﺳﺖ
 2014ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﭘﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای راﮐﺘﻮر اراک ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد.
 .39ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  16ﺗﻦ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 . 40ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب ﺳﻨﮕﯿﻦ
اراک ﺗﺤﺖ ﭘﺎدﻣﺎنﻫﺎی آژاﻧﺲ ﻧﯿﺴﺖ ،آژاﻧﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ  8دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ،
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ آژاﻧﺲ
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم اﺻﻔﻬﺎن آژاﻧﺲ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺗﺎ اﯾﻦ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

 .Gﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ
 .41اﯾﺮان درﺣﺎل اﺟﺮای ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ
اوراﻧﯿﻮم اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮدراﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻮﺧﺖ )ﻧﻄﻨﺰ( و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺧﺖ در اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
در زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺤﺖ ﭘﺎدﻣﺎنﻫﺎی آژاﻧﺲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .42از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ را در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻋﻼم
ﺷﺪه آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ:
ﺗﻮﻟﯿﺪ  550ﺗﻦ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم
اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﻪ  136ﺗﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ )ﻧﻄﻨﺰ( ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮدراﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
 4.3ﺗﻦ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  5درﺻﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
ﺳﻮﺧﺖ )ﻧﻄﻨﺰ( ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮدراﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 1505ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  5درﺻﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮدراﮐﺴﯿﺪ
اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 53ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  3.34درﺻﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و 24
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اوراﻧﯿﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت دی اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 337.2ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  20درﺻﺪ )ﺑﺪون
ﺗﻐﯿﯿﺮ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ( را ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و  162.3ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اوراﻧﯿﻮم
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﮐﺘﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺗﺮی اوراﻧﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .43ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم )اﺻﻔﻬﺎن( :ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم
)اﺻﻔﻬﺎن( ﺑﺮای ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻢ دی اﮐﺴﯿﺪ
اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن اوراﻧﯿﻮم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺘﺮا ﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه از ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم و ﺷﻤﺶﻫﺎی
ﻓﻠﺰ اوراﻧﯿﻮم از ﺗﺘﺮا ﻓﻠﻮرﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 .44در ﺗﺎرﯾﺦ  26ﺟﻮﻻی  ،2014اﯾﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع آژاﻧﺲ رﺳﺎﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراﻧﯿﻮم ﺑﺮ روی اوراﻧﯿﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻨﺘﺞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ در
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺻﻔﻬﺎن را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .45در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﯾـﮏ راﺳـﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎت ﺗﺒـﺪﯾﻞ
اوراﻧﯿﻮم اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﻦ  17ﺗﺎ  21ﻣﯽ  2014آژاﻧﺲ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻗﻼم اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
اﯾﺮان در  16ﻣﯽ  2014را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .46اﯾـﺮان اﻋﻼم ﮐـﺮده اﺳـﺖ از ﺗـﺎرﯾﺦ  14اﮐﺘـﺒﺮ  13.8 ،2014ﺗـﻦ
اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن اوراﻧﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آژاﻧﺲ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾﺮان  13.2ﺗﻦ اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .47ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮدر اﮐﺴﯿﺪاوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺑﻪ ﭘﻮدر دی اﮐﺴﯿﺪ
اوراﻧﯿﻮم ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﯿﻦ آژاﻧﺲ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﯾﺮان راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻣﯽ  2014را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اوراﻧﯿﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
راه اﻧﺪازی ،در ﺗﺎرﯾﺦ  14اﮐﺘﺒﺮ  2014اﯾﺮان ﺟﻤﻌﺎ  4174ﮐﻠﯿﻮﮔﺮم
ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ و  553ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اوراﻧﯿﻮم
ﺑﻪ ﺻﻮرت دی اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺟﻮﻻی  ،2014اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﮐﻪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان  1505ﮐﻠﯿﻮﮔﺮم ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ دی
اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ،ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .48ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای
راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺮق و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .49در ﺗﺎرﯾﺦ  31آﮔﻮﺳﺖ و  1ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2014آژاﻧﺲ ﯾﮏ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ
اﻗﻼم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ
اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻮی آژاﻧﺲ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ.
 50در ﺗﺎرﯾﺦ  14اﮐﺘﺒﺮ  2014آژاﻧﺲ ﯾﮏ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﯾﮏ راﺳﺘﯽ آزاﻣﺎﯾﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم داد و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دی
اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺑﺮای راﮐﺘﻮر اراک را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 51ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ
اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﻪ ﻫﮑﺘﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺗﺮی اوراﻧﯿﻮم و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﮑﺘﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺗﺮی
اوراﻧﯿﻮم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .52ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ،اﯾﺮان در ژاﻧﻮﯾﻪ  2014اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ “ﻃﯽ ﮔﺎم اول ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،ﻫﯿﭻ ﺧﻂ ﺑﺎزﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﺠﺪد اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن
ﺑﻪ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  20درﺻﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ” .اﯾﺮان
در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  27آﮔﻮﺳﺖ  2014اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ “اﻗﺪام
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ” در راﺳﺘﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  18و  19آﮔﻮﺳﺖ  2014آژاﻧﺲ ﯾﮏ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﯾﮏ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در ﻃﯽ آن
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻂ ﻓﺮآوری در اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﺒﺪﯾﻞ دی
اﮐﺴﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺑﻪ ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ اوراﻧﯿﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .53آژاﻧـﺲ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﺮان در  17اﮐﺘـﺒﺮ 337.2 ،2014
ـﻮﮔﺮم
ـﺪه ) 227.6ﮐﯿﻠـ
ـﯽ ﺷـ
ـﺪ ﻏﻨـ
ـﺎ  20درﺻـ
ـﻮم ﺗـ
ـﺪ اوراﻧﯿـ
ﻫﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾـ
اوراﻧﯿﻮم( ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده و
 162.8ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اوراﻧﯿﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﮐﺘﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺗﺮی اوراﻧﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .آژاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  54.4ﮐﻠﯿﻮﮔﺮم اوراﻧﯿﻮم
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ اوراﻧﯿﻮم ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ در آن ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺑﺎﻟﻪ
اﺳﺖ.
 .54آژاﻧﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  17اﮐﺘﺒﺮ  2014در ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و  30ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ از
ﻧﻮع راﮐﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ 28 .ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ راﮐﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .Hاﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
 .55ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .آژاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺮج ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﻣﻮﺷﮏ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
آژاﻧﺲ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺨﺼﻮص ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎره
وﺟﻮد اﺑﻌﺎد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﭘﺮﺳﻨﻞ و
اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ آژاﻧﺲ اﺳﺖ.
 .56ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ در ﮔﺰارش ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  (GOV/2011/65) 2011اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوﺣﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر آژاﻧﺲ ﺑﻮد ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ درﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﻔﺠﺎری اﺗﻤﯽ
دارد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮی آژاﻧﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ .آژاﻧﺲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺳﺎل  2011ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .57در ﻓﻮرﯾﻪ  ،2012اﯾﺮان ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ آژاﻧﺲ را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رد ﮐﺮد .اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
آژاﻧﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ  28آﮔﻮﺳﺖ  2014اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ “ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ” ﻣﻄﺮوﺣﻪ
در ﺿﻤﯿﻤﻪ “ GOV/2011/65ﺻﺮﻓﺎ اﺗﻬﺎم ﺑﻮده و ارزش ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ”.
 .58ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ )ﭘﺎراﮔﺮاف  (8اﯾﺮان و آژاﻧﺲ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻓﻨﯽ
در  7اﮐﺘﺒﺮ  2014و  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2014ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و در آﻧﻬﺎ درﺑﺎره
دو ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﻗﻮی و ﻧﯿﺰﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺗﺮون اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
 .59از زﻣﺎن ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ آژاﻧﺲ ،در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن وﯾﮋه در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرﭼﯿﻦ،
آژاﻧﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﭼﯿﺪن/ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎزهﻫﺎی
دﯾﻮار ﺑﯿﺮوﻧﯽ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آژاﻧﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ را ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آژاﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
 .60ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﭘﺲ از دﯾﺪار
وی از ﺗﻬﺮان در  17آﮔﻮﺳﺖ  2014ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،آژاﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ
ارزﯾــﺎﺑﯽ “ﺳﯿﺴــﺘﻤﯽ” از ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه ﻣﻄﺮوﺟــﻪ در ﺿﻤﯿﻤــﻪ
 GOV/2011/65اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درﮐﯽ از
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،و ﺳﭙﺲ ادﻏﺎم ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
“ﺳﯿﺴﺘﻢ” و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ .آژاﻧﺲ آﻣﺎده اﺳﺖ،

ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری را
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان و ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﻨﺎد ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﻮاد و
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﺮان،ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ آژاﻧﺲ ،اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ آژاﻧﺲ ﻓﻬﻤﯽ از ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ آژاﻧﺲ را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
 .Iاﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ
 .61ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮرای
ﺣﮑﺎم و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎد ﮐﺪ اﺻﻼح ﺷﺪه  3.1ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ
ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻓﺮﻋﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اراﺋﻪ زودﻫﻨﮕﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ،
اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ.
 .Jﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ
 .62ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
اﯾﺮان ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﺑﺎ آژاﻧﺲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮای ﭘﺮﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ را ﺻﻮرت ﻧﺪاده
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ درﺧﺼﻮص
ﻧﺒﻮد ﻣﻮاد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﻋﻼم ﻧﺸﺪه در اﯾﺮان ﺑﺪﻫﺪ.
 .Kﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ
 .63در  6اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ،2014آژاﻧﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  13ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اوراﻧﯿﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺎ 20
درﺻﺪ آن را ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮده و در ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ آژاﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ  IR-40در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﯿﺮه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .64ﺗﺎ  7اﮐﺘﺒﺮ  ،2014آژاﻧﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺧﺖ )ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻮردی ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ) U3O8ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﻏﻨﯽﺷﺪه( و آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ،ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺧﺖ ) (FPFPﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺰوﺗﻮپﻫﺎی ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ،زﻧﻮن ،و ﯾﺪ )ﻣﯿﮑﺲ(
ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﯿﮑﺲ ) (MIXﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 .65ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ آژاﻧﺲ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻨﯽ ﺗﻬﺮان

در اﮐﺘﺒﺮ  2014ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﯾﺰا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺻﺪور
وﯾﺰا ازﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آژاﻧﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آژاﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ
آژاﻧﺲ در اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 .Lﺧﻼﺻﻪ
 .66در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آژاﻧﺲ ﺑﻪ راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪای اﻋﻼم
ﺷﺪه در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای و اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای )(LOFs
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎدﻣﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﻋﻼم ﻧﺸﺪه در اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ
ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
 .67اﯾﺮان و آژاﻧﺲ در دو ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ در ﻣﯽ
 2014ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎم ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 .68اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ آژاﻧﺲ را ﻗﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ
را ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده و ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺪاده اﺳﺖ.
 .69آژاﻧﺲ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ ﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﺗﺤﺖ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﺮان و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ،اﺳﻨﺎد ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ،
ﻣﻮاد و ﭘﺮﻧﺴﻞ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ آژاﻧﺲ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آژاﻧﺲ درﮐﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه درﺑﺎره
اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺮآورد آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﺣﮑﺎم ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 .70آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
 .71ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اراﺋﻪ ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داد

