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٢٠١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
 

 ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٧رسالة مؤرخة 
 تلقتھا الوكالة من البعثة الدائمة

 اإلسـالميةلجمھورية إيران 
 

 
  
 

خة  -١ اني/نوفمبر  ٧تلقَّت األمانة رسالة مؤرَّ ران  ٢٠١٦تشرين الث ة إي ة لجمھوري ة الدائم وردت من البعث
  اإلسالمية لدى الوكالة.

م طّيه نصُّ الرسالة لإلحاطة به علًما. -٢   وبناًء على طلب البعثة الدائمة، ُيعمَّ

  

 

 

 

 

 

 

16-44286  

  



 

INFCIRC/900 
  الملحق

  
  

  البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية
 لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)

  

  عاجل

  143/2016  رقم

  

ة  ا ألمان ة) أطيب تحياتھ ة (الوكال تھدي البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذري
رة  ًذا للفق ه تنفي ة بأن ة الوكال إبالغ أمان املة المشتركة،  ١٤الوكالة وتتشرف ب من المرفق األول بخطة العمل الش

ران أتاحت ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية فائض الم ذي يتجاوز احتياجات إي ا ال ة لھ اعالت التابع ل من المف اء الثقي
ي، مع  ل اإليران اء الثقي يم إعالن إتاحة الم ة تعم ه، ُيرجى من الوكال اًء علي لتصديره إلى المشترين الدوليين. وبن

 ين.المواصفات التقنية المرفقة طيه، للدول األعضاء، من أجل توزيعه وفقا لذلك على الزبائن المحتمل

  كما توّد البعثة الدائمة أن ترجو من أمانة الوكالة أن تنشر ھذه المذكرة باعتبارھا نشرة إعالمية.

ة  وتغتنم البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه الفرصة كي تعرب ألمان
  الوكالة مجّدداً عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  [الختم]  
  [التوقـيع]  

  
  ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٧فيينا،   

  

  

  

  المرفق: كما ھو مذكور

  

  

  

  

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  



 

  
  

  البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) لدى

  

 شھادة الجودة

  

  أكسيد الديوتريوم

  7789-20-0 رقم سجل دائرة المستخلصات الكيمائية

  :D-2032-68 الرتبة النووية وفًقا للجمعية األمريكية لالختبار والمواد

 الوحدات المواصفة البارامتر

كسيد أل النسبة المولية  ٩٩٫٧٥≥ تركز النظائر
 الديوتريوم

 ميكروثانية/سم ١٥≤ مئوية) ٢٥مدى الموصلية (عند درجة 

 األس الھيدروجيني ٧إلى  ٦ األس الھيدروجيني

 غ/مل ٥-١•١٠≤  بيرمنغنات البوتاسيوم

 جزء في المليون ٠٫١ < كلوريد 

ري ٥≤ مدى التعكر  وحدة قياس التعكر التكدُّ

 ميكرو كوري/كغ ٢ < التريتيوم

  

  أكسيد الديوتريوم

  7789-20-0رقم سجل دائرة المستخلصات الكيمائية 

  الرتبة غير النووية ألغراض تطبيقات التكنولوجيا العالية

  (طلب خاص)

 الوحدات المواصفة البارامتر

كسيد أل النسبة المولية ٩٩٫٧٥≥ تركز النظائر
 الديوتريوم

 /سمميكروثانية ٣≤ مئوية) ٢٥مدى الموصلية (عند درجة 

 األس الھيدروجيني ٧إلى  ٦ األس الھيدروجيني

 غ/مل ٥-١•١٠≤  بيرمنغنات البوتاسيوم

 أجزاء من المليار ٥٠ < كلوريد

ري ٢≤ مدى التعكر  وحدة قياس التعكر التكدُّ

 ميكرو كوري/كغ ٢ < التريتيوم

 ١±*تخض جميع البارامترات المذكورة أعاله لنسبة تفاوت بقدر 

  

 ٢٠١٦-١١- ٥: تاريخ اإلصدار  ١من  ١الصفحة 

 




