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 قانون موافقتنامه تحدید حدود فالت قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان

 

 1353,10,16مصوب  

سلطنتی عمان مشتمل بر  موافقتنامه تحدید حدود فالت قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت -ماده واحده  

در تهران به امضاء رسیده  1974ژوییه  25برابر  1353مرداد ماه  3در تاریخ  که یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه

  .شود تصویب آن داده می است تصویب و اجازه مبادله اسناد

در جلسه روز یکشنبه  قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شوراي ملی 

سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب  ه شانزدهم دي ماه یک هزار ودوشنب در جلسه روز 1353آبان ماه  26

 .مجلس سنا رسید

 دکتر سید محمد سجادي -نایب رییس مجلس سنا   

 ]z[ دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان  موافقتنامه مربوط به تحدید حدود فالت قاره بین ایران و عمان 

المللی نسبت به آن داراي حق  بین ی مربوطه به فالت قاره را که طبق حقوقبا تمایل به این که خط مرزي بین نواح 

هاي مربوطه که در  اعتبارنامه -پس از مبادله  -تعیین نمایند  عادالنه و دقیق باشند به طور صحیح و حاکمیت می

 :به شرح زیر موافقت نمودند - کمال صحت و اعتبار بود

دیگر را از هم جدا  سرزمین ایران از یک طرف و سرزمین عمان از طرفخط مرزي که فالت قاره بین  - 1ماده  

 :پیوندد شود به هم می ترتیبی که ذکر می است که نقاط مشروحه زیر را به سازد عبارت از خطوط ژئودزیکی می

 55داراي مختصات  )0(ترین نقطه که محل تقاطع خط ژئودزي مرسوم بین نقطه  عبارت است از غربی) 1(نقطه  

 47درجه  55داراي مختصات ) 2(و نقطه  ثانیه شمالی 45دقیقه  14 -درجه  22ثانیه شرقی و  15دقیقه  42درجه 

الخمیه  جانبی فالت قاره عمان و رأس با خط مرز -ثانیه شمالی  35دقیقه  16درجه  26ثانیه شرقی و  45 -دقیقه 

 :باشد می

 عرض شمالی طول شرقی

 ----------------------------------------

 554745 261635) 2(نقطه  

 

 555215 261850) 3(نقطه  

 

 560645 262840) 4(نقطه  



 

 560835 263105) 5(نقطه  

 561025 263250) 6(نقطه  

 561430 263525) 7(نقطه  

 561630 263535) 8(نقطه  

 نقطه تقاطع غربی با حد ( 561940 263700) 9(نقطه  

 )كمیلی آبهاي ساحلی الر 12

 نقطه تقاطع شرقی ( 563300 264215) 10(نقطه  

 )میلی آبهاي ساحلی الرك 12با حد 

 564100 264415) 11(نقطه  

 564400 264135) 12(نقطه  

 564515 263940) 13(نقطه  

 564745 263515) 14(نقطه  

 564730 262515) 15(نقطه  

 564805 262200) 16(نقطه  

 564750 261620) 17(نقطه  

 564800 261135) 18(نقطه  

 565015 260305) 19(نقطه  

 564950 255805) 20(نقطه  

 565130 254520) 21(نقطه  

 ترین نقطه، واقع در محل تقاطع خط ژئودزي مرسوم از عبارت است از جنوبی) 22(نقطه  

 )مشروحه فوق ) (21(نقطه 

 

 



قاره بین عمان و  نیه با خط مرز جانبی فالتدرجه صفر دقیقه و صفر ثا 190آزیموت  AZIMUTHبه زاویه  

 .شارجه

شناسی واحد یا  ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا یک میدان نفتی واحد یا هر هرگاه ساختمان زمین - 2ماده  

به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن ) 1(مشخص در ماده  یک طرف خط مرزي میدان واحدي از مواد معدنی دیگر از

باشد بتواند کالً یا جزئاً به وسیله حفاري  را که در یک طرف خط مرزي واقع شده این ساختمان یا میدانقسمت از 

 :برداري قرار داد در این صورت از طرف دیگر خط مرزي مورد بهره انحرافی

 ر از خط مرزي مذکو هیچ چاهی که بخش بهره ده آن) 1(در هیچ یک از دو طرف خط مرزي مشخص در ماده  -الف  

  .بین طرفین متعاهدین حفر نخواهد شد مگر با توافق متر فاصله داشته باشد 125متر از 

خود را به کار  آمد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقتنامه حداکثر کوشش در صورت بروز پیش -ب 

 .حاصل نمایندخط مرزي توافق  ساختن عملیات و یا یک کاسه کردن خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ

 

، با 1962بریتانیا چاپ  دریاداري 2888این موافقتنامه روي نقشه شماره ) 1(خط مرزي مذکور در ماده  - 3ماده  

مشخص شده  -مزبور که ضمیمه این موافقتنامه است  کار برده شده در نقشه و با بیضوي به 1974اصالحات جزئی 

 .است

یک از طرفین یک نسخه  امضاي نمایندگان هر دو طرف رسیده است و هرنقشه مزبور در دو نسخه تهیه شده و به  

 .آن را در اختیار دارد

هیچ قسمت از فالت قاره  هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه در وضع آبهاي فوقانی یا فضاي هوایی - 4ماده  

 .مؤثر نخواهد بود

 .مبادله خواهد شد .....د تصویب آن در این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و اسنا -الف  - 5ماده  

کنندگان  بنا به مراتب امضاء  .این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مرحله اجرا گذارده خواهد شد -ب 

 3این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ   .حاضر را امضاء نمودند باشند موافقتنامه ذیل که داراي اختیارات الزمه می

  در تهران به زبانهاي فارسی و عربی و انگلیسی که 1974ژوییه  25 برابر با 1394رجب  5مطابق با  1353 مرداد

 از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت سلطنتی عمان  .باشد تنظیم گردید می معتبر "متساوي

 منضم به قانون موافقتنامه موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه  هوشنگ انصاري داوي 

  .باشد سلطنتی عمان می تحدید حدود فالت قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت

 دکتر سید محمد سجادي -نایب رییس مجلس سنا  
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