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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

 ي اسالمي جمهوريولتهاد ني بيالملل ني داالن حمل و نقل و گذر بسيموافقتنامه تأسقانون 
  ١   راه و شهرسازيرتوزا  ۱/۹/۱۳۹۶  )موافقتنامه چابهار( هند ي و جمهور، جمهوري اسالمي افغانستانرانيا

  ٢٩/٩/١٣٩٦   ١٦/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٥٥٦ت/٥٨٦٧١نامه شماره  تصويب) ٢(و ) ١(اصالح بندهاي 
ـ وزارت امور  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت جهادکشاورزي    اقتصادي و دارايي 
 وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٣  

  ٤  غربي شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان  ١٠/٨/١٣٩٥   اروميه٦٤ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح يكپارچه اراضي پادگان لشگر مصوبه

  ٤  شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان  ۲۴/۷/۱۳۹۶  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گلپايگان

  
  
  
  

  ٢/١٠/١٣٩٦                                                                     ٨٣٨١٠/٣٠٠رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  راني اي اسالمياست محترم جمهورير
كصد و ي اصل يدر اجرا ٢٣/٣/١٣٩٦ مورخ ٣٢٨٧٧/٥٣٥٣٣عطف به نامه شماره 

س يقانون موافقتنامه تأسران يا ياسالم  ي جمهورياساس قانون) ١٢٣(ومس ست ويب
 يران، جمهوري اي اسالمي جمهورين دولتهاي بيالملل نيداالن حمل و نقل و گذر ب

 مجلسحه به يبا عنوان الكه  )موافقتنامه چابهار(  هندي افغانستان و جمهورياسالم
 مورخ چهارشنبه روز ي جلسه علنب دريتصوده بود، با يم گردي تقدي اسالميشورا
  .گردد يوست ابالغ مي محترم نگهبان، به پيد شورايي و تأ١/٩/١٣٩٦

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٤/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٢٣٤٨٦رهشما
   راه و شهرسازيوزارت

 پيوست ران بهي اي اسالمي جمهوريست و سوم قانون اساسيكصد و بي  اصليدر اجرا
 اسالمي المللي بين دولتهاي جمهوري قانون موافقتنامه تأسيس داالن حمل و نقل و گذر بين«

 علني كه در جلسه» )موافقتنامه چابهار(ايران، جمهوري اسالمي افغانستان و جمهوري هند 
 ي اسالميصد و نود و شش مجلس شورايزار و سكهيكم آذرماه يروز چهارشنبه مورخ 

 ٨٣٨١٠/٣٠٠نگهبان رسيده و طي نامه شماره  به تأييد شوراي٢٢/٩/١٣٩٦تصويب و در تاريخ
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٢/١٠/١٣٩٦مورخ 

با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
  .باشد موافقتنامه مي) ١٥(اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده 

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

   يالملل ني داالن حمل و نقل و گذر بسيموافقتنامه تأسقانون 
    افغانستاني اسالمي، جمهورراني اي اسالمي جمهوريولتهاد نيب

  )موافقتنامه چابهار( هند يو جمهور
ـ   ادهم  يولتهاد ني بيالملل ني داالن حمل و نقل و گذر بسيموافقتنامه تأسواحده
 مشتمل )موافقتنامه چابهار( هند ي و جمهور، جمهوري اسالمي افغانستانراني اي اسالميجمهور

  .شود شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي بر يك مقدمه و پانزده ماده به
 ي در ارجاع به داوريقانون اساس) ١٣٩( و نهم يکصد و سي ت اصليرعا تبصره ـ

 درخصوص يقانون اساس) ٧٧(ت اصل هفتاد و هفتم يو رعا) ١١(ماده ) ٣(موضوع بند 
  . استين موافقتنامه الزاميا) ١٤(و ) ٩(مواد 

  
  مي الرحمن الرح اهللابسم

  
   يالملل ني داالن حمل و نقل و گذر بسيموافقتنامه تأس

    افغانستاني اسالمي، جمهورراني اي اسالمي جمهوريولتهاد نيب
  )موافقتنامه چابهار( هند يو جمهور

  مقدمه
 هند ي افغانستان و جمهوري اسالميران، جمهوري اي اسالمي جمهوريها دولت

  :شوند يده مي متعاهد نامين پس طرفهايكه از ا
 يها ن ملتي بيها و توسعه روابط اقتصاد يم همكاري و تحكيبانيل به پشتيبا تما
  ؛ي و جهانيا ن در سطوح منطقهيخود، همچن

 ياهاي درعنوان کشور محصور در خشکي، براي دسترسي به با درک نياز افغانستان به
  مربوط؛يالملل ني بيها ونيق بندر چابهار طبق کنوانسيآزاد از طر

اي  نطقهاصلي م) هاي هاب(هاي  با در نظر گرفتن بندر چابهار به عنوان يكي از كانون
گيري از امكانات ريلي،  هاي حمل و نقلي ميان سه طرف متعاهد با هدف بهره در همكاري

  اي و يا هوايي و امكانات گمركي بندر چابهار و منطقه آزاد و صنعتي چابهار؛ جاده

 ۱۳۹۶ماه   دينهم شنبه 
 

  ۲۱۲۰۷ شمارهوم سهفتاد و سال 
  

)۱۰۱۰( 
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ل ي خود جهت تسهيها يش نسبت به توسعه و بهبود توانمنديل خويبا ابراز تما
 يها وني موجود و طبق كنوانسين مليل و نقل و گذر كاال و مسافر بر اساس قوانحم

 باشند؛ ي متعاهد عضو آن مي حمل و نقل كه طرفهاي و استانداردهايالملل نيب
 حمل و نقل به منظور حمل و ي موجود و آتيها رساختي از زيبردار د بر بهرهيبا تأك

 ود؛ق قلمرو خينقل و گذر كاال و مسافر از طر
 حمل و يها يتوسعه همكار) هاب(ت بندر چابهار به عنوان كانون يد بر اهميبا تأک

 ان سه كشور؛ي مي و گذرينقل
ه ي برابر با ژانويشمس ي هجر١٣٨١ماه  يتفاهم منعقده در د ادداشتي يادآوريبا 

 ي افغانستان و جمهوري اسالميران و جمهوري اي اسالميان جمهوري ميالدي م٢٠٠٣
  در قلمرو سه كشور؛ي و گذري حمل و نقليها رساختيصوص توسعه زهند درخ

  :اند ر توافق نمودهيبه شرح ز
  فيتعارـ ١ماده
  :باشند ير مي زي معانين موافقتنامه دارايكاررفته در ا ف و اصطالحات بهيتعار
 ك طرف متعاهدي كه در قلمرو يا حقوقي يقيهر شخص حق:  حمل و نقليمتصد) الف
 كاال و يالملل نيات حمل و نقل بيده و مجاز به انجام عملي آن به ثبت رسين مليطبق قوان

  .مسافر باشد
 چند اي كي مرتبط با يبانيعنوان مرکز پشت  بهيمرز  درونيمحل: بندر خشك) ب

 در حال حرکت در ي کاالهاي نظارتي و بازرسي، نگهداريي جابجايحمل و نقل برا وهيش
  . حاکميفات و کنترل گمرکيعمال تشر و االمللي نيتجارت ب
گان يندکند و متشکل از نما واحدي که به شوراي هماهنگي کمک مي: کارگروه پيگيري) پ

  .باشد  در چهارچوب موافقتنامه ميهاطرفهاي متعاهد و مسؤول تنظيم تمام فعاليت تمامي
 ي اسالميران، جمهوري اي اسالميطور مشترك جمهور به:  مؤسسيطرفها) ت

  . هنديجمهورافغانستان و 
كه متصدي حمل و نقل، حمل ) کدگذاري با سامانه هماهنگ(تمامي انواع كاالها : كاال) ث

  .گيرد المللي برعهده مي آنها را به استناد قرارداد حمل از طريق داالنهاي حمل و نقل و گذر بين
شده  ت شناختهيا پسماند به رسميهر نوع ماده، فرآورده :  خطرناكيكاالها) ج

ا ي يريند حمل و نقل، بارگيتواند در فرآ يات خود، ميل خصوصي كه به دليلمللا نيب
 و ي حمل و نقليها رساختيب رساندن به كاالها، زيا آسي يسوز ه، باعث انفجار، آتشيتخل

  . شوديت مليست و امنيط زي، سالمت، محيز زندگين
 المللي بين نقل و حمل براي و آيند مي فرود هواپيماها كه هايي محل: المللي بين فرودگاه) چ

  .گردد مي استفاده مسافر كردن سوار و پياده و كاال بارگيري و تخليه براي و است باز هوايي
 دريايي كشتيراني روي بر و گيرند، مي پهلو آن در كشتيها كه هايي محل: المللي بين بندر) ح

  .شود مي استفاده مسافر كردن هپياد و سوار و كاال تخليه و بارگيري براي و است باز المللي بين
 ي حمل و نقل اصلي از نظامهايا شبكه: يالملل نيداالن حمل و نقل و گذر ب) خ

 متعاهد را يچابهار که طرفها بندر قيطر  ازيالملل ني حمل و نقل بيدرنظر گرفته شده برا
  .دينما يم مرتبط گريكدي به

 مختلف يها وهيله شيوس سافر به كاال و مي قانونييجابجا: يالملل نيحمل و نقل ب) د
  . متعاهدي طرفهاي مليق قلمروهاياز طر) ييا هواي و يياي، درينيزم(حمل و نقل 
 اي يمال مؤسسه واحد، هر طرف از كه يگذار هيسرما هرگونه: يگذار هيسرما) ذ

 در ينقل و حمل  رساختيز  )پروژه(توسعه طرح  درجهت) يالملل نيب اي يمل (اهداءكننده
  .شود نيتأم يالملل نيب گذر و نقل و حمل داالن ريمس

  . و نقلي وسيله حداقل دو شيوه مختلف حمل حمل كاال به: حمل و نقل چند وجهي) ر
ا ي يياي، دريني توسط حمل و نقل زميطور قانون  كه بهيقيهر شخص حق: مسافر) ز

ك نقطه به ي از يلالمل ني حمل و نقل و گذر بيق داالنهاي از آنها، از طريبيا ترکي ييهوا
  .ديگر مسافرت نماينقطه د
 و روند گذر ياز به اقدامات حفاظتي كه نييهر نوع كاال: ي فاسدشدنيكاالها) ژ

حمل و نقل و گذر  يق داالنهايو از طر) ييا هواي و يياي، درينيزم(ع در عبور از مرز يسر
  . داشته باشديالملل نيب

حمل و  و يك طرف متعاهد از طريق داالنهايحمل و نقل كاال و مسافر از قلمر: گذر) س
  .المللي كه در آن نقاط مبدأ و مقصد، خارج از قلمرو آن طرف متعاهد باشد نقل و گذر بين
، ريل جاده، طريق کاال و مسافر از يي انجام جابجاي براييها روش: حمل و نقل) ش

  .ک از آنهاي از هر يبيا ترکيهوا  و دريا
وه يا چند شيك يحمل و نقل كاال و مسافر توسط : افرحمل و نقل كاال و مس) ص

  .نه حمليافت هزي دريگر در ازايك نقطه به نقطه ديمختلف حمل و نقل از 
  يطه شمول کليحـ ٢ماده

ق قلمرو ياز طركاال و مسافر  يالملل نين موافقتنامه، حمل و نقل و گذر بيمفاد اـ ١
 ي مصوب شورايرهايمس طول وه حمل و نقل دريله هر شيوس  متعاهد بهيطرفها

 .كند يم ميل خواهد شد را تنظين موافقتنامه تشكيا) ٩(، كه طبق ماده يهماهنگ

ر يشرح ز ن موافقتنامه بهي اي اجرايبرا  متعاهديتدار طرفهايمقامات صالحـ ٢
  : خواهند بود

  يشهرساز و   راه وزارت : راني ا ي اسالم يدر جمهور ـ 
  وزارت ترانسپورت: نستان افغاي اسالميجمهوردر  ـ 
  وزارت امور خارجه:  هندي جمهوردر ـ 
 و مانهاي از پي متعاهد ناشيک از طرفهاين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات هر ياـ ٣
 که ييآنها هستند، از جمله  متعاهد عضو آنهايطرفها موجود که ليالمل  بين يها مهموافقتنا

ن موافقتنامه يچنانچه مفاد ا.  نخواهد گذاشتري متعاهد منعقد شده است، تأثي طرفهابين
 ي هماهنگالمللي طرفهاي متعاهد مغايرت داشته باشد، موضوع در شوراي با ساير تعهدات بين

  .رديگ ي متعاهد مورد بحث قرار ميتوسط طرفها
   اهدافـ ٣ماده

  : باشد ير ميشرح ز اهداف موافقتنامه به
منظور حمل و نقل و گذر روان كاال و مسافر از  بهو نقل قابل اعتماد  ـ ايجاد داالن حمل ١

 .طريق بندر چابهار بين جمهوري اسالمي ايران، جمهوري اسالمي افغانستان و جمهوري هند
 .حمل و نقل يها نهي هزيساز نهي داالن حمل و نقل با هدف بهيش اثربخشيافزاـ ٢
 .المللي  و نقل و گذر بينحمل ـ جذب گذر كاال و مسافر كشورهاي ديگر از طريق داالنهاي٣
 يياي، دريني با استفاده از حمل و نقل زميالملل ني بي به بازارهايل دسترسيتسهـ ٤

 .ق بندر چابهاري از طرييا هوايو 
 در خصوص حمل و يمني ايالملل ني بي استانداردهايت سفر و اجراين امنيتأم ـ ٥

 . متعاهديطرفهاان يست ميط زيز حفاظت محينقل و گذر كاال و مسافر و ن
 و يالملل ني بسازي، هماهنگي و استانداردسازي تشريفات حاكم بر حمل و نقل  ـ ساده٦

 متعاهد عضو ي كه طرفهاالمللي  ني بيها ها و موافقتنامه ونيگذر كاال و مسافر طبق كنوانس
 .باشند يآنها م

  يالملل ني حمل و نقل و گذر بيداالنهاـ ٤ماده
ن و يي را تعيالملل نيحمل و نقل و گذر ب ي داالنهايرهاي متعاهد، مسيطرفهاـ ١

 را که در حمل و نقل كاال و مسافر مورد استفاده قرار خواهند ي حمل و نقليرساختهايز
  .گرفت، مشخص خواهند نمود

منظور ارائه كمك به   متعاهد تالش خواهند نمود تمام اقدامات الزم را بهيطرفهاـ ٢
ر ي حمل و نقل در مسيها رساختي زيب طرحهاي در ترغيارگذ هيق سرمايگر از طريكدي

  . به انجام رساننديالملل نيحمل و نقل و گذر ب يداالنها
عنوان  شده قرار دارند، به نيي گذر تعيبنادر خشک هر طرف متعاهد که در داالنهاـ ٣

 . خواهند شديا مقصد تلقينقاط مبدأ 
   كاال و مسافر يالملل ني ب حمل و نقل و گذريالت برايتوسعه تسه ـ ٥ماده

ـ طرفهاي متعاهد در حين اجراي اين موافقتنامه طبق قوانين ملي خود تسهيالت مؤثر ١
 .المللي كاال و مسافر از طريق قلمرو خود را فراهم خواهند كرد در زمينه حمل و نقل و گذر بين

 .ل خواهند نموديد را تسهي متعاهد صدور رواديطرفهاـ ٢
حمل و  ير داالنهايه در مسيل نقليل تردد وسايمنظور تسه هد، به متعايطرفهاـ ٣

  . را انجام خواهند دادي، اقداماتيالملل نينقل و گذر ب
 ونقل كاالهاي خطرناك، ممنوعه يا داراي  ـ قواعد حاكم بر حمل٦ماده

  استفاده دوگانه 
 يا داراي خطرناك، ممنوعه ين موافقتنامه، حمل و نقل و گذر كاالهايبر اساس اـ ١

 از طرف متعاهد يك طرف متعاهد، بدون أخذ مجوز قبليق قلمرو ياستفاده دوگانه، از طر
 .باشد يمربوط ممنوع م

 وسيله ـ طرفهاي متعاهد اين کاالها را مشخص خواهند نمود و متعاقباً فهرستي به٢
.  شدشود، گردآوري خواهد اين موافقتنامه تشکيل مي) ١٠(كارگروه پيگيري که طبق ماده

شده را براي تصويب به شوراي هماهنگي  كارگروه پيگيري، فهرست كاالهاي مشخص
 .ارسال خواهد نمود

 يشده را به آگاه بيرخانه موافقتنامه، فهرست تصوين اسناد و دبيكشور امـ ٣
  . متعاهد خواهد رسانديها طرف

   ي فاسدشدنيونقل كاالها قواعد حاكم بر حملـ ٧ادهم
 متعاهد را يفها طريق مرزهاي از طري فاسدشدنير كاالها متعاهد، گذيطرفها

  .ل خواهند نموديع و تسهيرمتعارف، تسرير غيبدون هرگونه تأخ
  ها و عوارض اتيها، مال گمرك ـ ٨ماده

 يساز  هماهنگسازي و منظور استانداردسازي، ساده ـ طرفهاي متعاهد اقداماتي را به١
 يالملل ني بحمل و نقل و گذر  مسافر در مسير داالنهايقواعد و تشريفات گمركي حاكم بر كاال و

 .انجام خواهند داد
ي غيرمستقيم و ساير عوارض ها  مالياتها، ـ طرفهاي متعاهد تالش خواهند نمود ماليات٢

 .شده براي كاالهاي گذري را کاهش دهند هاي ناشي از خدمات ارائه دولتي از جمله هزينه
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كنندگان حمل و نقل از  نيشده توسط تأم رائه از خدمات اي ناشيها نهيهزـ ٣
  . وضع نمودي گذريتوان در مورد كاالها و مسافرها ي را مي و خصوصي دولتيها بخش

  ي هماهنگيشوراـ ٩ماده
متشكل از » ي هماهنگيشورا«ن موافقتنامه ي ايمنظور اجرا  متعاهد بهيطرفهاـ ١

ف يبا وظا) ٢ ماده ٢طبق بند ( آنها را يندگان قانونيا نماير وزارتخانه مربوط ين وزيمعاون
  : ل خواهند دادير تشكيز

  ن موافقتنامه؛ ي مفاد اينظارت بر حسن اجرا) الف
  ن موافقتنامه؛ ي ايشنهاديب اصالحات پيتصو) ب
ان گذر ي بهبود جري برايريگيشده توسط كارگروه پ  ارائهيشنهادهايب پيتصو) پ

 ؛ يالملل نيحمل و نقل و گذر ب يت داالنهايش جذابيكاال و مسافر و افزا
شده توسط   ارائهيالملل نيحمل و نقل و گذر ب ي داالنهايرهايب مسيتصو) ت

 ؛ يريگيكارگروه پ
زان ي در مورد کاهش ميريگيشده توسط كارگروه پ  ارائهيشنهادهايب پيتصو) ث

حمل و  يهاق داالني حمل و نقل و گذر كاال و مسافر از طريها نهيعوارض و هزها،  اتيمال
  ؛ينقل و گذر با استفاده گسترده از حمل و نقل چند وجه

 با يريگيشده توسط كارگروه پ ج مطالعات انجامي در خصوص نتايريگ ميتصم) ج
 متعاهد در بنادر، ي كه توسط طرفهاي فعليها  و تعرفهها اتيزان ماليهدف کاهش م

 است اي، دريايي و ريلي وضع گرديده و در مسيرهاي جاده اي، فرودگاهها هاي مرزي جاده پايانه
  .شنهادهاير پيو سا

االجراء  خ الزميماه از تار ن نشست خود را ظرف مدت سهي اولي هماهنگيشوراـ ٢
ز ساز و کار عملكرد كارگروه ين كار خود و نيين آيمنظور تدو ن موافقتنامه بهيشدن ا

  .، برگزار خواهد نموديريگيپ
 يطور متناوب براساس حروف الفبا ك بار، بهي ي حداقل سالي هماهنگيشوراـ ٣

ل ي متعاهد تشكيك از طرفهايا بنا به درخواست هر ي متعاهد ي، در قلمرو طرفهايسيانگل
  .جلسه خواهد داد

  . به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شدي هماهنگيمات شورايتصمـ ٤
  يريگيكارگروه پـ ١٠ماده

 ه از اولين اجالس شوراي هماهنگيـ اولين جلسه كارگروه پيگيري ظرف مدت دوما١
ش از يقاً پيبار و دق كي يز حداقل سالي نيريگيمتعاقباً كارگروه پ. ل خواهد شديتشك

ل ي متعاهد،  تشكيک از طرفهايا بنا به درخواست هر ي ي هماهنگي اجالس شورايبرگزار
 .جلسه خواهد داد

/ رکلي در سطح مديريگي هر طرف متعاهد در کارگروه پيندگيأت نمايس هيرئـ ٢
 يق مجاري از طريريگي كارگروه پينام اعضا. ا مقام همتراز خواهد بودير مشترک يدب
 .ك اعالم خواهد شديپلماتيد

 عضو، ي كشورهاي با هماهنگيريگي جلسه كارگروه پيق و محل برگزاريزمان دقـ ٣
 . خواهد شديرسان ك اطالعيپلماتي ديق مجارين و از طرييتع

 :باشد ير ميف زي وظاي دارايريگيكارگروه پـ ٤
 ؛يالملل نيحمل و نقل و گذر ب ي داالنهايرهاين مسييتع) الف
 كه درحال ييها  و تعرفهها ينهها، هز اتيرامون موضوعات مربوط به ماليمطالعه پ) ب

ده ي هر طرف متعاهد اعمال گردي مرزي ورودي و مبادها ها، جاده آهن حاضر در بنادر، راه
حمل و نقل و  يت داالنهايش جذابيمنظور افزا  بهي هماهنگي به شوراييهادهاشنيو ارائه پ

  ؛يالملل نيگذر ب
 يها رساختيالت حمل و نقل و زيرامون موضوعات مربوط به تسهيمطالعه پ) پ

   متعاهد، در صورت ضرورت؛ي در قلمرو طرفهايحمل و نقل موجود و آت
ن ي كه با قوانيقتنامه به نحون موافي جهت تحقق اهداف اييشنهادهايه پيته) ت

  .رت نداشته باشدي هر طرف متعاهد مغايمل
) يها پروتكل(فات ي الزم مانند تشرياتيعمل) يها پروتكل(فات ين تشريتدو) ث

 ظرف مدت زمان ي و بندري و امور کنسوليفات گمرکيمربوط به حمل و نقل و گذر، تشر
  ؛ن موافقتنامهي اي حسن اجرايالزم مورد توافق برا

 ي حمل و نقليها استي سيساز کنواخت و هماهنگي ي براييشنهادهاين پيتدو) ج
 حمل و يها رساختي، زيالملل نيحمل و نقل و گذر ب يمنظور توسعه داالنها  بهيو گذر

   و آموزش؛ يساز تي، ظرف و بنادريا  جادهي مرزيها انهي، پاينقل ضرور
ق ي از طريكاال و مسافر گذران يش جريمنظور افزا  بهييشنهادهاين پيتدو) چ
  ؛يالملل نيحمل و نقل و گذر ب يداالنها

  .ن موافقتنامهي ايشرفت اجراي و جامع درخصوص پي ادواريها ه گزارشيته) ح
  ها  و فصل اختالف حلـ ١١ماده

ن ي ايا اجراير ي از تفسي متعاهد ناشيک از طرفهاين هر يهرگونه اختالف بـ ١
  . متعاهد مربوط، حل و فصل خواهد شدين طرفهاي بق مذاكرهيموافقتنامه، از طر

ماه از شروع مذاکرات،  ربط در اختالف، ظرف مدت نه ـ چنانچه طرفهاي متعاهد ذي٢
  .نتوانند اختالف را حل و فصل کنند، اختالف به شوراي هماهنگي ارجاع خواهد شد

رجاع سال از زمان ا ـ چنانچه شوراي هماهنگي نتواند اختالف را طي مدت يک٣
 يطرفها.  حل و فصل خواهد شديق داوريد، اختالف از طري آن، حل و فصل نمابه

  . توافق خواهند کرديربط در اختالف، در مورد روش داور يمتعاهد ذ
  الحاق ـ ١٢ماده

  .باشد ي، مفتوح مي الحاق هر كشورين موافقتنامه براياـ ١
ن اسناد و ي باشد، كشور امن موافقتنامه را داشتهي كه قصد الحاق به ايهر كشورـ ٢

  . آگاه خواهد نمودي الحاق به صورت كتبيرخانه را از قصد خود برايدب
  .باشد ي مؤسس مي طرفهايکننده منوط به موافقت تمام الحاق كشور درخواستـ ٣

  يرخانه دائمين اسناد و دبيكشور امـ ١٣ ماده
ن ي ايرخانه دائمين اسناد و محل استقرار دبيران كشور امي اي اسالميجمهورـ ١

 شده اين موافقتنامه را به طرفهاي هاي تصديق كشور امين اسناد نسخه. موافقتنامه خواهد بود
  .متعاهد ارسال خواهد نمود

ن ي هر طرف متعاهد از ايريگ ا كنارهي متعاهد را از الحاق يرخانه، طرفهايدبـ ٢
  .موافقتنامه مطلع خواهد نمود

  اصالحاتـ ١٤ماده
  موافقتنامه پس از تصويب شوراي هماهنگي و با امضاي تمامي طرفهاياصالحات اين

ن ير ايناپذ يياالجراء و بخش جدا ن موافقتنامه الزميا) ١٥(متعاهد با در نظر گرفتن ماده 
  .موافقتنامه خواهند شد

  االجراء شدن اعتبار و الزمـ ١٥ماده
 يك از طرفهاي هر يه كتبين اطالعيخ آخري روز پس از تارين موافقتنامه سياـ ١

 بر انجام يك مبنيپلماتي ديق مجاري از طريرخانه دائمين اسناد و دبيمتعاهد به كشور ام
كشور امين . جراء خواهد شداال سال الزم تمامي تشريفات قانوني ضروري خود، براي مدت ده

  .ختاسناد و دبيرخانه دائمي، ديگر طرفهاي متعاهد را از اطالعيه مزبور آگاه خواهد سا
 از يكينكه ين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر ايپس از مدت مزبور اـ ٢
 يريگ  كنارهيك برايپلماتي ديق مجاري از طريطور كتب  مؤسس قصد خود را بهيكشورها

ن ين صورت ايدر ا.  برسانديرخانه دائمين اسناد و دبياطالع كشور ام از موافقتنامه به
  .دي خواهد گرديشده تلق د نسبت به آن طرف متعاهد، فسخماه بع موافقتنامه شش

  .گيري نمايد همين روش کنارهتواند به  ـ هر طرف متعاهد، غير از طرفهاي مؤسس نيز مي٣
 هجري ١٣٩٥ خرداد ٣اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و پانزده ماده در تهران در تاريخ  

صلي هر يک به زبانهاي فارسي، دري،  ميالدي، در سه نسخه ا٢٠١٦ مي ٢٣شمسي برابر با 
  .باشند پشتو، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي

ن ي متعاهد ايفها از طريكر هر تيااالخ ندگان تامي مراتب فوق، نماي گواهيبرا
  .ك خواهد بود ماليسير، متن انگليدر صورت اختالف در تفس. اند موافقتنامه را امضاء کرده

  
  از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران
  عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي

  
  از طرف دولت جمهوري اسالمي افغانستان
  دكتر محمد اهللا بتاش، وزير ترانسپورت

  
  از طرف دولت جمهوري هند

 اي و بزرگراهها نيتين گادكاري وزير كشتيراني، حمل و نقل جاده
  

 و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و  واحده ادهمقانون فوق مشتمل بر 
پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و شش 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٢/٩/١٣٩٦تصويب شد و در تاريخ مجلس شوراي اسالمي 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢/١٠/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٥٥٦ت/١٢٢١٦٤رهاشم

ـ ٥٤٥٥٦ت/٥٨٦٧١نامه شماره  تصويب) ٢(و ) ١(اصالح بندهاي    ه
  ١٦/٥/١٣٩٦مورخ 

  ي  وزارت جهادکشاورز ـ يي و داراي وزارت امور اقتصاد ـوزارت صنعت، معدن و تجارت
  ران ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکزـ برنامه و بودجه کشور سازمان  ـوزارت کشور

 مورخ ٢٤٦٦٧/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ٢٩/٩/١٣٩٦ت وزيران در جلسه هيأ
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت جهادکشاورز٢٨/٩/١٣٩٦

  :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
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 شرح  به١٦/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٥٥٦ت/٥٨٦٧١نامه شماره تصويب) ٢(و ) ١(بندهاي 
  :شودير اصالح ميز

خ يتا تار) ٠٤٠٧٢٠١٠( به شماره تعرفه ي تخم مرغ خوراکي حقوق ورودـ١
  .گرددين مييزان پنج درصد تعي به م٢٩/١٢/١٣٩٦

 با تعرفه پنج درصد حداکثر تا ي واردات تخم مرغ خوراکي مهلت ثبت سفارش براـ٢
 با تعرفه پنج ي تخم مرغ خوراکي وارداتيهاص محمولهيت ترخ و مهل٢٩/١٢/١٣٩٦خ يتار

  .باشدي م٣١/١/١٣٩٧خ يدرصد حداکثر تا تار
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٩/١٣٩٦                                                                      ٣٠٠/٤٨٣٩٦رهشما

  ران ي ايمعمار و ي شهرسازي عاليمصوبه شورا
   اروميه٦٤پيرامون طرح يكپارچه اراضي پادگان لشگر 

  آذربايجان غربي و توسعه استان يزير  برنامهيشورا رئيساستاندار محترم و 
ران و ي اي و معماري شهرسازي عالي شورا١٠/٨/١٣٩٥رو مصوبه جلسه مورخ يپ

ي ـ ته فني كم١٢/١١/١٣٩٥ و١٤/١٠/١٣٩٥ سوابق در جلسات مورخ يپس از بررس
 و اداره ي شهردارـ يباارزش و مراتب استانهاي   وبافتي شهري، طراحي معماريتخصص

 پادگان لشکر يکپارچه اراضيطرح « و ارتش؛ يجان غربي استان آذربايکل راه و شهرساز
 اداره راه و ٢١/٨/١٣٩٦، مورخ ١٣٠٢/١١٢/١٣٩٦ منضم به نامه شماره »هي اروم٦٤

 و ي شهرسازي عالي شورا٢٢/٨/١٣٩٦، در جلسه مورخ ي غربجاني استان آذربايشهرساز
  :ديوست مقررگرديد طرح به شرح نقشه پيي ارائه و ضمن تايمعمار

 ارتش اروميه، در ٦٤ـ نظر به ثبت محوطه و مجموعه بناهاي ستاد لشکر ١
 با ١/٦/١٣٩٦فهرست آثار ملي و با توجه به بازديد ميداني از اراضي پادگان در تاريخ 

 و نظر به امکان اصالح  صنايع دستي و گردشگرير معاون محترم ميراث فرهنگي،حضو
حريم عرصه ثبتي اثر با توجه به وضعيت موجود بناها و عرصه پادگان، سازمان ميراث 

 مکلف است نسبت به طي مراتب ابالغ نقشه اصالح  صنايع دستي و گردشگريفرهنگي
نقشه اصالحي مذکور و . قدام نمايد روز ا١٠شده محدوده عرصه و حريم ظرف مدت 

کليه ضوابط و مقررات منضم به آن در مراحل تهيه طرحهاي تفصيلي و اجرايي آتي 
 .الزم االجرا خواهد بود

 يکپارچه براي يه الزم است طرحياروم ٦٤ پادگان لشکر يل طرح اراضيـ در تکم٢
، اسناد ٥٠٠٠/١ اسيدر مق» هي پادگان ارومي شهريپروژه طراح«کل عرصه با عنوان 

ي  ال٥٠٠/١ ياسهاي در مقي شهريات فضايطرح جزئ ،٢٠٠٠/١اس ي در مقيليتفص
، يريپذ ت و کنترل طرح و برنامه تحققي مربوطه و اسناد هداييات اجراي با جزئ٢٠٠/١

 استان يرتوسط اداره كل راه و شهرسازي ماه با مالحظات، ضوابط و مقررات ز٦ظرف مدت 
 . برسدي و معماري شهرسازي عالياب شوريه و به تصويته

 ي شهري عمومي کل عرصه پادگان بعنوان فضايت فرهنگيتوجه به هوـ ١ـ ٢
 ه ومرکز شهري اروميخيوند با بافت تاريدرپ

 . يز از تمركز در بارگذاري و پرهيجمعهاي  تي فعالي برايجاد عرصه عمومياـ ٢ـ ٢
ك ياكولوژ يها تي و ظرفيخي تار موجود نظر، به سابقهيي فضايها اء ارزشيـ اح٣ـ ٢

 .تيبالقوه در اطراف و داخل سا
ابانها در حوزه ي خيکيت ترافي و ظرفيريپذ تيت جمعيتوجه به محدودـ ٤ـ ٢

 .تيفصل و درون سابال
 .ي آتي محله و شهر و سازمان اجتماعييمالحظه ساختار فضا ـ ٥ـ ٢
، حفظ يخيتارهاي  رزشا بناها و انت ازيص د بري با تأكيكرد حفاظتيرو ـ ٦ـ ٢

 .يراث فرهنگي سازمان مي با هماهنگ ،يكپارچگي
ما و ي بر سيگذارريت به جهت تأثيت سايشاخص موقعهاي  يژگيتوجه به وـ ٧ـ ٢

د با آثار ي جدي بناهاي و كالبدي عملكرديجاد حداكثر هماهنگي و لزوم ايمنظر شهر
 ت يموجود واجد ارزش در داخل و خارج سا

  درنظرگرفته شده است ضمن ضرورتي مسکوني کاربري که براييشها ـ در بخ٨ـ ٢
 به لحاظ )٢مذکوردر بند(ه ي پادگان ارومي شهري طراحيفيک  ويت از ضوابط کميتبع

، ي زندگيت فضاهايفي وکيما و منظر شهري سي و هماهنگيکپارچگي و يگذار نحوه توده
از آن شامل يخدمات مورد نتأمين  مربع و متر٣٠ي هر واحد  باز به ازايت سرانه فضايرعا

  . استي الزاميات شهر تأسيسزات وي، تجهي، ورزشي آموزشيکاربر
 به لحاظ ي اراضي مکانيتهاي در خصوص ظرفيفي و کيفنهاي  ي نظر به بررسـ٩ـ ٢

 ني، همچنيرامونيک سواره در حوزه پيت ترافيت ظرفي، محدوديستيط زيالزامات مح
 موجود بافت يريپذ ين و عدم اختالل در دسترسيم مراجعنگ متناسب با حجيپارکتأمين 

هاي   پهنهي براي؛ حداکثر تراکم ساختماني شهري فضايفير مالحظات کيرامون وسايپ
ن ي ايبرا. گردد  مينييدرصد تع١٢٠  يمسکوني ـ  و تجاريخدماتي ـ  و تجاريتجار
 . استيز الزامي نيحي و تفري، فرهنگيهنرهاي  ي کاربرينيب يشپها  پهنه

هاي  چوب ضوابط و مقررات و سطوح و تراکمي پادگان صرفاً در چهار اراضيـ طراح٣
 يکپارچه طراحين مصوبه مقدور بوده و تا زمان ابالغ طرح ي فوق الذکر ايها مندرج در بند

 . ممنوع خواهد بودين اراضي در اي، هر گونه اقدام اجرائيعالير شوراي توسط دبي اراضيشهر
ن ي بيه توافقات محلي، کلي در خصوص سهم بندياستانهاي  يماهنگـ نظر به ه٤
 اداره ٢١/٨/٩٦، مورخ ١٣٠٢/١١٢/٩٦ و ارتش، طبق نامه شماره يت شهريري مدينهادها

  . خواهد بوديجان غربي استان آذر بايراه و شهرساز
 يدادهايو روها  تيز جهت فعالي صرفا به منظور تجهي سهم شهرداري ـ اراض٥

 سبز، باغ موزه، يه به صورت؛ فضاي پادگان ارومي شهريچهارچوب طراح در يجمع
 . ممنوع استين اراضي در اير کاربريي است و هرگونه تغي فرهنگي و  فضايع دستيصنا

  .شود  مي اعالميدستور انعكاس و اقدام مقتض مراتب جهت استحضار و صدور
ـ محمدسعيعمار و مي شهرسازي عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 

  
  ١٠/٨/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٤٠٣٩٧رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  درخصوص طرح جامع شهر گلپايگان

  اصفهان و توسعه استان يزير  برنامهيشورا رئيساستاندار محترم و 
 طرح جامع ٢٤/٧/١٣٩٦ران در جلسه مورخ  ي اي و معماريشهرساز عالي شوراي

ته ي کم١/١٢/١٣٩٥ يت به صورتجلسه مورخ قرارداد و با عنايگان را مورد بررسيشهر گلپا
  .ب نمودير تصويت شروط زي، طرح مذکور را با رعايفن

 .يابدش ي افزا١٤١٠ به سال يتيـ افق طرح با حفظ سقف جمع١
اهاي رکابدار و صفائيه به محدوده شهر با توجه به تائيد کتبي استانداري ـ الحاق روست٢

 . مبني بر  نداشتن کدآبادي مورد تائيد است١٩/٢/١٣٩٦ مورخ ١٠٧٦١اصفهان طي نامه شماره 
 با ارزش يگان و وجود بناهاي شهر گلپايخي تاريـ با توجه به قدمت و ارزشها٣

شوراي عالي ر ي مطابق ابالغ اخيخي بافت تارد محدودهين شهر مقرر گرديفراوان در ا
 در اسناد طرح شود و هر گونه اقدام در محدوده مذکور مستند به ي و معماريشهرساز

 .  گرددي و گردشگريع دستي صنايراث فرهنگيضوابط سازمان م
د يد قرار گرفت و مقرر گرديوست مورد تائيـ خط محدوده شهر به شرح نقشه پ٤
ته ي منتخب عضو کميندگان دستگاههايطه کسر شده توسط نما نق٤ درخصوص صرفاً

 بر حفظ  تأکيد اصفهان باي استانداري استان با هماهنگي، اداره کل راه و شهرسازيفن
 روز ١٠ را حداکثر ظرف مدت ي حقوق مکتسبه احتمالي، و باغي زراعي اراضيحداکثر

 .دي ارائه نماي عالير شوراي به دبييد نهايي و جهت تايبررس
 ـ ضمن تثبيت کليه  اراضي زراعي و باغي ميان بافتي به عنوان اساس طرح، ٥

مقرر گرديد با تفکيک اراضي باغي از زراعي هرگونه ساخت و ساز در اراضي زراعي، 
 ١٤ممنوع و ضوابط مربوط به احداث بنا در باغات دقيقاً مطابق دستورالعمل ماده 

 .زمين شهري در طرح لحاظ شود
ش ي در بخش شمال شهر، نسبت به افزاي دولتيل اراضيجه به وجود پتانس ـ با تو٦

 يرامونين بخش اقدام و به جهت حفظ باغات پي طرح در اي و خدماتيعمومهاي  سرانه
 . محالت اتخاذ گرددير الزم جهت توسعه درونزايتداب

يم ـ با توجه به نزديکي شهرک صنعتي به محدوده شهر و عدم امکان خروج آن از حر٧
مقرر شد ضمن تثبيت شهرک مذکور در حريم در ضوابط به مستثني بودن شهرك صنعتي از 

 ماده واحده قانون اصالح قانون تأسيس ٧ها به استناد بند  ضوابط حريم و قانون شهرداري
 کليه«: هاي صنعتي ايران تاكيد گردد، همچنين در ضوابط و مقررات طرح قيد شود که شهرك

 استقرار معيارهاي و ضوابط برابر در محدوده و حريم شهر خدماتي و ليديتو صنعتي، واحدهاي
 شماره اصالحيه و ١٥/٤/١٣٩٠ مورخ هـ٣٩١٢٧ت/٧٨٩٤٦ شماره مصوبه موضوع (صنايع

 ».يابند استقرار) وزيران هيأت ١٣٩١/ ٤/٢ مورخ هـ٣٩١٢٧ت/١٧٩٥٦
 شوراي ١٨/١١/١٣٩٥بندي حريم مطابق دستورالعمل مصوبه مورخ   ـ سند پهنه٨

خصوصاً حرايم مربوط به (عالي شهرسازي و معماري ايران با رعايت حرايم سد کوچري 
تهيه و ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعاليت ) شوراي عالي امنيت ملي مصوبه

هاي   شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در پهنه١٨/١١/١٣٩٥مورخ  مطابق مصوبه
  . حريم ارائه شود

  .شود  ميجهت استحضار و صدوردستورانعكاس و اقدام اعالممراتب 
ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 
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