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  بسمه تعالي
 

  متـــــن مصــــوبه
هاي ساختماني  سازي در خصوص ترويج استفاده از مصالح و فرآورده الزام شهرداري تهران به فرهنگ"

  " استاندارد
  ي ذيل آن  و دو تبصرهماده واحده مشتمل بر(  

  
  
  
  

  عادي جلسه رسمي ـ علني ـ  چهارمينپنجاه و مصوب يكصد و 

  ) دوره سوم(شـوراي اسالمي شهـر تهـران 

  ماه  دي شنبه سوم سهبه تاريخ 

   1387سال 

)5/154/3/87 (  

 
 :واحده مــاده 

استفاده از مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد در ساخت و سازهاي شهري يكي از كه  با عنايت به اين
آيين نامه نظارت بر استانداردهاي "استناد به عوامل مهم در افزايش ايمني و عمر مفيد ساختمانها مي باشد لذا با 

شماره هيأت وزيران ـ به مصوب  "صالح ساختمانياجباري در مراحل توليد ، توزيع و مصرف م
شماره  ابالغي طي نامهچنين آيين نامه اجرايي اين مصوبه  و هم، 23/12/84به تاريخ ه 30891ت/79880

ارتقاء آگاهي و به منظور عملياتي نمودن اين مصوبات و استانداري تهران  7/8/87 به تاريخ 41- 122067
همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات شهرداري تهران موظف است با نه عمومي و فرهنگ سازي در اين زمي

صنعتي استان تهران به منظور ترويج فرهنگ استفاده از مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد در ساخت و 
  : ابالغ اين مصوبه در موارد به شرح ذيل اقدام نمايدساز شهري حداكثرظرف مدت سه ماه پس از 

هاي ساختماني مشمول  ههنگام صدور پروانه ساختماني به مالكان و مجريان در خصوص مصالح و فرآورددر  الف ـ
است آخرين فهرست مصالح مشمول  مقتضيبراي اين منظور . اطالع رساني الزم صورت پذيرد ،استاندارد اجباري



بر اساس مصوبه هيئت وزيران  "و پروانه ساخت با مضمون  شدهمقررات استاندارد اجباري به متقاضيان ارائه 
  . شودممهور  "استفاده از مصالح ساختماني استاندارد اجباري است 

به مالكان و مجريان در خصوص نحوه شناسايي و تهيه مصالح  و پس از آن  در هنگام صدور پروانه ساختمانيب ـ 
  .به صورت كتبي و شفاهي ارائه شود استاندارد اطالعات الزم

رت استفاده از مصالح استاندارد،  اطالع رساني عمومي به صورت مستمر از طريق تهيه در خصوص ضرو ج ـ
و به خصوص روزنامه همشهري و مطبوعات هاي ارتباط جمعي  در رسانه... تبليغاتي و فيلم انيميشن، هاي  آگهي
  .  پذيرد چنين از طريق تابلوهاي تبليغات شهري صورت هم
فاده كنندگان از مصالح استاندارد و سياست هاي بازدارنده در خصوص سياست هاي تشويقي براي است د ـ

  .  شودمتخلفان تدوين 
  ): 1(يكم تبصره 

به منظور سامان دهي توزيع و پخش مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد در سطح شهر تهران و با توجه 
  استاندارد  قانون تأسيس مؤسسه  )6(ششم ماده چهارم ذيل به تبصره 

هاي گروهي و به ويژه روزنامه همشهري و  كليه رسانه) مصوب مجلس شوراي اسالمي ( و تحقيقات صنعتي ايران 
مجاز به قبول آگهي از توليد كنندگان مصالح ساختماني فاقد پروانه استاندارد نمي باشد و الزم  سازمان زيباسازي

و در صورت احراز در وانه استاندارد واحد توليد كننده مطالبه است قبل از قبول هرگونه آگهي، تصوير معتبر پر
 .گونه تبليغات اقدام نمايند خصوص اين

همكاري با مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، به طور منظم به پيمايش وضعيت موجود رعايت استانداردهاي  ـ   هـ
بار به شوراي اسالمي شهر  ماه يك ششگزارش آن را هر ارائه مصالح و فرآورده هاي ساختماني شهر تهران و 

  .تهران 
به منظور عملياتي و  سازمان نظام مهندسي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهرانبا همكاري  و ـ

آيين نامه اجرايي استفاده از مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد در ساخت و سازها و « اجرايي نمودن 
 استانداري تهران  7/8/87به تاريخ  41-122067به شماره طي نامه ـ ابالغي » استان تهران  هاي عمراني فعاليت

  . بار به شوراي اسالمي شهر تهران ماه يك در محدوده شهر تهران و ارائه گزارش آن هر شش
  ): 2(دوم تبصره 

نندگان و عرضه كنندگان د با همكاري شهرداري تهران، كليه توليدكشو به وزارت صنايع و معادن پيشنهاد مي
مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد را ملزم به درج پيام هاي تبليغي با موضوع اهميت استفاده از مصالح 

  . بندي توليدات و يا فاكتور فروش نمايد استاندارد در ايمني و افزايش عمر مفيد سازه بر روي بسته
در خصوص تهيه  و تحقيقات صنعتي ن و مؤسسه استانداردمركز تحقيقات ساختمان و مسكبا  همكاري  زـ

را در جهت حسن اجراي اين مصوبه تمهيد پيامهايي كه جنبه آگاهي رساني و افزايش مشاركت شهروندي 
     .و ارائه گزارش اقدامات حداكثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين مصوبه به شوراي اسالمي شهر تهران نمايند مي

  


