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(laws.tehran.ir)کمیسیون نظارت و حقوقی - شوراي اسالمی شهر تهران

اصالحیه مصوبه «ارتقاء ایمنی تخریب و گودبرداري هاي ساختمانی شهر تهران» ابالغی به شماره 160/1716/23674
(/law/imagetext/2421) مورخ 91/11/17

مقدمه :

law/mainlawview/182) (/law/mainlawview/182)/) » (80) با توجه به مفاد بند بیستم (20) ماده هشتادم
law/mainlawview/182/))قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها (/law/mainlawview/203)ي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران»
مصوب 1375 و اصالحات و الحاقات بعدي آن و در راستاي اجراي مقررات ملی ساختمان (مبحث هفتم) و اجراي بند (ل) ماده سوم (3) مصوبه
«ارتقاء ایمنی تخریب و گودبرداري هاي ساختمانی شهر تهران» ابالغی به شماره 160/1716/23674 (/law/imagetext/2421) مورخ
91/11/17 و به منظور کاهش مخاطرات و پیشگیري از وقوع حوادث مرتبط با گود و تخریب ساختمانی و ساماندهی گودهاي رهاشده با استفاده
( از ظرفیت  بند (14) ذیل ماده (55) و ماده (110) (/law/mainlawview/184)قانون شهرداري (/law/mainlawview/184) ها (

مصوب 1334 با اصالحات والحاقات بعدي آن، مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصالح می شود.

ماده یکم (1):  

تعاریف عبارات و اصطالحات اختصاري به کار رفته در این مصوبه به شرح ذیل می باشد.

الف- وزارت: وزارت راه و شهرسازي

ب- شورا: شوراي اسالمی شهر تهران

ج- شهرداري تهران: شهرداري تهران شامل معاونت ها و حوزه هاي ستادي 22 منطقه، 123 ناحیه و دفاتر خدمات الکترونیک وابسته به
شهرداري تهران

د- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

هـ - گود: هرگونه حفاري و خاك برداري در تراز پایین تر از سطح طبیعی زمین

و- گود با خطر زیاد و بسیار زیاد: گودي که مطابق شرایط ذکرشده در بخش ارزیابی خطر گود آخرین ویرایش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان،
در رده خطر زیاد و بسیار زیاد قرار می  گیرد.

ز- تخریب: هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازي، تعمیر، مرمت و بازسازي تمام یا قسمتی از بنا باشد.

ح- صاحبکار: مالک یا نماینده قانونی آن.

ط- سازنده: مجري، پیمانکار ذیصالح.

ماده دوم (2):  

شهرداري تهران موظف است سازوکار اجراي موارد ذیل را در جهت ارتقاء ایمنی تخریب وگودبرداري  هاي ساختمانی شهر تهران به انجام رساند و
حسب نیاز موارد را در سامانه  هاي شهرداري تهران اعمال نماید:

الف- کلیه کاربرگ هاي پیوست مصوبه «ارتقاء ایمنی تخریب و گودبرداري هاي ساختمانی شهر تهران» ابالغی به شماره 160/1716/23674
(/law/imagetext/2421) مورخ 91/11/17 را بر اساس آخرین ضوابط و مقررات ملی ساختمان بروزرسانی نموده و ظرف مدت سه ماه از
تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه به صورت الکترونیکی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در ذیل سامانه هاي هوشمند شهرسازي پیاده سازي

نماید.

ب- در زمان صدور دستور نقشه، مفاد این مصوبه را براي اطالع و عمل به آن به صاحبکار و سازنده اعالم نماید که صاحبکار موظف به رعایت
تمامی نکات ایمنی تخریب و گودبرداري و همکاري و هماهنگی با مهندسان مسئول پروژه می  باشد.

ج- از صدور هرگونه پیش  پروانه و مجوز براي شروع عملیات تخریب وگودبرداري قبل از طی مراحل صدور پروانه ساختمانی جلوگیري نماید.
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 د- از شروع به کار و ادامه عملیات ساختمانی تا زمانی که نسبت به ارزیابی وضعیت همجواري  ها (بر اساس کاربرگ مربوطه) و در صورت لزوم
ایمن سازي امالك و گذرهاي مجاور طبق ضوابط مبحث دوازدهم (12) مقررات ملی ساختمان وفق دستور کار مهندسان پروژه اقدام ننموده  اند یا

فاقد تابلوي مشخصات پروژه و حصارکارگاهی مطابق ضوابط مبحث بیستم (20) مقررات ملی ساختمان هستند، جلوگیري نماید.

تبصره: 

به منظور ارزیابی وضعیت همجواري ها، ارائه اطالعات فنی امالك مجاور، براساس اطالعات سامانه آرشیو الکترونیک اسناد شهرداري تهران به
مهندسان پروژه (براساس کاربرگ مربوطه) بالمانع است. بدیهی است مسئولیت بررسی صحت اطالعات برعهده مهندسان پروژه می باشد.

 هـ - از شروع به کار پروژه  تا زمانی که نسبت به جمع آوري یا ساماندهی نحوه استقرار و ایمن سازي کلیه کنتورها و انشعابات گاز و سایر
تاسیسات طبق نظر ارگان هاي ذیربط اقدام ننموده اند، جلوگیري نماید.

 و - ترتیبی اتخاذ نماید تا دستورکار تخریب بناي قدیمی که براساس مشخصات ملک، وضعیت گذرها و امالك مجاور طبق ضوابط مبحث دوازدهم
و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه هاي ساختمانی و سایر ضوابط فنی و اجرایی تهیه و به امضاي سازنده، ناظر

پروژه و صاحبکار رسیده است، توسط مهندس ناظر پروژه، پیوست گزارش شروع عملیات ساختمانی گردد.

 ز- قبل از شروع عملیات ساختمانی به صاحب کار و سازنده، بیمه  نامه مسئولیت مدنی مناسب و قابل پوشش تا سقف احتمال وقوع خسارت اجراي
عملیات ساختمانی (شامل بیمه همجواري  ها و اشخاص ثالث، مسئولیت حرفه  اي) خریداري شده را توصیه نماید. تامین پوشش بیمه  اي رافع

مسئولیت  هاي ذاتی اشخاص به خصوص در امور کیفري و انتظامی نخواهد بود.

 ح - به منظور اجراي وظایف نظارتی بر عملیات اجرایی گود وفق ظرفیت هاي قانونی موجود، نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعمل ها و چک لیست هاي
مناسب براي وحدت  رویه در مناطق 22 گانه اقدام نماید.

 ط- در حین اجراي عملیات گودبرداري، بازرسی از گود توسط عوامل شهرداري ناحیه وفق دستورالعمل  هاي بند (ح) انجام و مواردي چون
گزارشات مربوط به وضعیت گود و پایدارسازي آن و رعایت اصول ایمنی (براساس گزارش مهندسین ناظر) و رعایت زمان بندي را کنترل و نتایج
را در سامانه ناحیه محوري ثبت نماید و در صورت مشاهده تخلفات و اشکاالت اجرایی ضمن ابالغ اخطار الزم، از ادامه عملیات ساختمانی به جز
ایمن سازي و پایدار سازي گود و همجواري ها جلوگیري نماید. بدیهی است این گزارش ها رافع مسئولیت مالک، مهندس ناظر، طراح، سازنده و

شرکت مهندسی ژئوتکنیک و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول در پروژه نمی  باشد.

 ي - نسبت به آموزش  هاي تخصصی الزم کارشناسان شهرسازي نواحی به نحو مناسب و به صورت مستمر اقدام و دستورالعمل هاي راهنماي
الزم را در اختیار ادارات شهرسازي نواحی قرار دهد.

 ك - در گودهاي با خطر زیاد و بسیار زیاد مجموعه اقدامات ذیل را انجام دهد:

1- برنامه زمان  بندي اجراي طبقات زیرزمینی (به تفکیک مراحل تخریب، گودبرداري، عملیات پایدارسازي و ایمن  سازي گود، اجراي طبقات
زیرزمینی) را که با هماهنگی مهندس طراح، ناظر، شرکت مهندسی ژئوتکنیک توسط سازنده ذیصالح تهیه و ممهور شده است، اخذ نموده و به

صورت سیستمی در پرونده ملک ضبط و آرشیو گردد.

2- پیش از شروع عملیات تخریب وگودبرداري ترتیبی اتخاذ گردد که به منظور مرور و کنترل نقشه هاي اجرایی و توجیه و هماهنگی انجام
عملیات تخریب و گودبرداري و کنترل برنامه زمان  بندي، پالن تجهیز کارگاه و ایمن  سازي انشعابات، جلسه مشترك صاحبکار، سازنده، مهندس
ناظر و نماینده تام االختیار شرکت مهندسی ژئوتکنیک در محل پروژه برگزار و صورتجلسه مورد تایید و امضاشده افراد مذکور به صورت
سیستمی در پرونده ملک ضبط و آرشیوگردد. نماینده شهرداري (کارشناس شهرسازي ناحیه) موظف است در جلسه مذکور حاضر و نسبت به

تحویل صورتجلسه و ثبت سیستمی اقدام نماید.

3- درصورت مشاهده هرگونه اشکال یا تخلف در انجام عملیات گودبرداري و هم چنین عدم پیشرفت پروژه طبق برنامه زمان  بندي مذکور در
بند یک (1)، براساس بازدید وکنترل  هاي مأموران شهرداري و گزارش مهندس ناظر پروژه یا دریافت گزارش تخلف از سوي وزارت، سازمان
استان یا مهندس ناظر، نسبت به صدور اخطاریه  هاي الزم جهت الزام صاحبکار و سازنده به اتخاذ تدابیر الزم جهت ایمن  سازي و پایدارسازي و
رفع خطر اقدام نماید. در صورت بی توجهی مالک به اخطاریه هاي ابالغی شهرداري تهران به تعداد مشخص شده در دستورالعمل  هاي ابالغی در
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بند (ح) این ماده و احراز لزوم ورود مستقیم شهرداري تهران به رفع خطر وفق مفاد بند (14) ماده (55) (/law/mainlawview/184)قانون
شهرداري (/law/mainlawview/184) ها، شهرداري موظف است راساً نسبت به رفع خطر و ایمن  سازي گود و معابر مجاور با استفاده از

آزادسازي تضمین بانکی سپرده شده وفق بند (4) اقدام نماید.

تبصره:  

در گودهایی که مشمول ارائه تضمین دوره اجراي گود مطابق بند (4) نمی باشند یا براي گودهایی که در زمان ایمن  سازي آن ها مشخص شود که
میزان تضمین مذکور براي تامین مالی ایمن  سازي و رفع خطر کافی نیست، منابع مالی الزم از محل ردیف اعتباري مشخص شده در بودجه سالیانه

شهرداري تهران تامین و هزینه  هاي صورت گرفته وفق قوانین به حساب بدهی مالک قرار داده می  شود.

4- از تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه براي کلیه گودهاي با خطر بسیار زیاد و گودهاي با خطر زیاد به هنگام صدور پروانه ساختمانی از
صاحبکار پروژه، تضمین بانکی رفع خطر از گود به منظور جلوگیري از شکل گیري گودهاي پرخطر رهاشده در سطح شهر و پیش بینی هزینه رفع
خطر از گود را اخذ نماید. مقدار این تضمین در اولین سال اجراي مصوبه، 740 هزار ریال به ازاي هر متر مکعب گود (طبق نقشه تایید شده)
بر مبناي ردیف حمل خاك فهرست بهاي ابنیه سال 1400 تعیین می گردد که مبلغ تضمین در سال هاي بعد به میزان نرخ تورم رسمی افزایش
می  یابد. این تضامین، با ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی تا تراز صفر از سوي مهندس ناظر و رعایت تمامی اصول ایمنی آزاد سازي

می  گردد.

تبصره یکم (1):  

در سال اول اجرا، در خصوص گودهاي با خطر زیاد صرفا گودهاي با عمق برابر یا بیشتر از 10 متر مشمول ارائه تضمین بانکی می باشند. از سال
دوم، شهرداري تهران موظف است پس از ارائه نتایج پایش اجراي سال اول این بند و اخذ تایید کمیسیون هاي مشترك عمران و حمل و نقل و

شهرسازي و معماري نسبت به اخذ تضمین براي تمامی گودهاي با خطر زیاد به صورت مرحله اي اقدام نماید.

تبصره دوم (2):  

سازوکار اخذ تضامین مذکور وفق دستورالعملی که مطابق بند (ح) این ماده تدوین و ابالغ می  گردد، مشخص می  شود. شهرداري تهران مجاز است
دستورالعمل  هاي حقوقی براي اخذ تضامین غیر بانکی معادل با مقدار مشخص شده در این بند را با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداري

تدوین و با امضاي شهردار تهران ابالغ نماید.

5- از صاحبکار در هنگام درخواست پروانه ساختمانی پروژه، تعهد محضري الزم را اخذ نماید تا در شرایط ضروري نظیر ریسک وقوع ریزش
گود، رهاشدن گود و ایجاد فضاي بی دفاع شهري و مواردي از این قبیل، نسبت به ورود و رفع خطر از گود اقدام نماید.

 ل - با توجه به ماده 38 قانون مدنی (/law/mainlawview/160)، شروع به کار عملیات ساختمانی براي سیستم  هاي سازه نگهبان از نوع
میخ کوبی و مهارگذاري دیواره  هاي گود (نیلینگ و انکراژ) را صرفا با احراز شرایط ذیل صورت دهد:

1- اخذ رضایت  نامه رسمی (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی) از کلیه مالکین مجاور ملک مبنی بر پذیرش مسئولیت کلیه عواقب و اعالم
موضوع به خریداران آتی.

2- ارائه بالمانع از اداره فضاي سبز منطقه و ادارات مرتبط با تاسیسات شهري براي امالکی که در ضلع مجاور پیاده روها و خیابان ها اقدام به
اجراي میخ کوبی و مهارگذاري دیواره  ها (نیلینگ و انکراژ) کرده و امکان آسیب به درختان، فضاي سبز و تاسیسات شهري وجود دارد.

 م - نسبت به ایجاد و بروزرسانی الیه  هاي اطالعاتی در سامانه هاي طرح تفصیلی و اطالعات مکانی شامل مشخصات خاك و نقشه توزیع انواع جنس
خاك در سطح شهر تهران، وضعیت الیه  بندي زیرسطحی، وضعیت سطح آب  هاي زیرزمینی و موقعیت قنوات با همکاري الزم وزارت و سازمان
استان و با استفاده از نتایج گزارش بررسی ژئوتکنیک شرکت  هاي خدمات فنی و آزمایشگاهی پروژه هاي ساختمانی سطح شهر تهران اقدام نماید

و دسترسی الزم جهت بهره برداري از اطالعات را به طراحان و مهندسان پروژه براي ارتقاء ایمنی گودبرداري ساختمانی فراهم نماید.

 ن - همکاري الزم را با وزارت و سازمان استان درخصوص طبقه بندي انواع روش  هاي ایمن سازي و اجراي سازه نگهبان براساس عمق گود، نوع
خاك، وجود آب  هاي زیرزمینی و سایر مشخصات فنی مرتبط صورت دهد و در انتشار راهنماهاي تخصصی براي ارتقاء فرآیند تخریب و گودبرداري

مشارکت نماید.

http://laws.tehran.ir/law/mainlawview/184
http://laws.tehran.ir/law/mainlawview/184
http://laws.tehran.ir/law/mainlawview/160
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 س - در فرایند بازنگري طرح تفصیلی با توجه به مالحظات زیست محیطی، مشخصات خاك، آب هاي زیرزمینی، وجود تاسیسات زیربنایی و قنوات
نسبت به تعیین ضوابط تعداد و سطح اشغال مجاز طبقات زیرزمین و عمق مجاز گودبرداري براي امالك و معرفی گستره هاي شهر با محدودیت

گودبرداري اقدام نماید.

ماده سوم (3):  

شهرداري تهران موظف است سازوکار الزم را جهت الکترونیکی نمودن ارائه خدمات مرتبط با مهندسان پروژه اعم از طراح، سازنده، ناظر و
شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیکی به تناسب شرح وظایف هریک از آنان به شرح ذیل ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ الزم االجرا

شدن این مصوبه فراهم نماید:

الف- در کلیه پروژه هایی که انجام فرایند شناسایی ژئوتکنیکی در آن ها، طبق بند 7-2 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (یا بند متناظر در
ویرایش هاي بعدي مبحث موردنظر) ضروري اعالم شده است می بایست قبل از صدور پروانه ساختمانی، گزارش شناسایی مربوطه را که توسط

شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیکی تهیه می  گردد به صورت سامانه اي از صاحبکار اخذ و در پرونده ملک ثبت و آرشیو نماید.

 ب- فرم وضعیت همجواري  ها و اعالم سطح خطر گود را به صورت سامانه  اي از مهندس طراح پروژه اخذ و در پرونده ملک ثبت و آرشیو نماید.

 ج- در صورتی  که خطر گود توسط مهندس طراح پروژه زیاد ارزیابی گردد مفاد بند 7-3-3-4-10 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (یا بند
متناظر در ویرایش هاي بعدي مبحث موردنظر) به شرح ذیل به صورت سیستمی به صاحبکار اعالم گردد:

«به آگاهی می  رساند با توجه به این  که سطح خطر گود توسط مهندس طراح، زیاد ارزیابی شده است، طبق مفاد بند 7-3-3-4-10 مبحث هفتم
مقررات ملی ساختمان، مسئولیت طراحی گودبرداري باید به عهده یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح واگذار شود».

 د- در صورتی که خطر گود توسط مهندس طراح پروژه بسیار زیاد ارزیابی گردد مفاد بند 7-3-3-4-11 (یا بند متناظر در ویرایش هاي بعدي
مبحث موردنظر) به شرح ذیل به صاحبکار اعالم گردد:

«به آگاهی می  رساند با توجه به این  که سطح خطر گود توسط مهندس طراح بسیار زیاد ارزیابی شده است، طبق مفاد بند 7-3-3-4-11 مبحث
هفتم مقررات ملی ساختمان مسئولیت طراحی گودبرداري باید به عهده یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح واگذار شود، عملیات
پایدارسازي گود توسط پیمانکار ذیصالح و نظارت بر اجراي پیمانکار توسط ناظر ذیصالح انجام گردد. ضمنا تغییر شکل هاي افقی و قائم سازه

مجاور و دیواره گود تا قبل از پایدارسازي دائم گود باید اندازه  گیري و پایش شود».

تبصره یکم (1):  

در گودهاي با خطر بسیار زیاد، گزارش وضعیت پایش و کنترل گود توسط مهندسان مسئول پروژه در زمان  هاي مقرر تهیه و در سامانه
گزارش هاي مرحله  اي ثبت و دسترسی به اطالعات آن در سامانه ناحیه محوري مطابق بند (ط) ماده یکم (1) برقرار می  گردد. مهندس ناظر موظف
است در صورتی که تغییر شکل  هاي افقی و قائم دیواره گود و سازه  هاي مجاور بیش از مقدار مجاز گردد، بالفاصله مراتب را به اطالع کلیه
اشخاص حقوقی و حقیقی ذیربط (مشخص شده در قانون) جهت اتخاذ تدابیر الزم برساند. شهرداري تهران با همکاري سازمان استان موظف به
پیش بینی تمهیدات الزم براي ایجاد دسترسی به اطالعات طبقه بندي شده این سامانه توسط مراکز علمی و تحقیقاتی براي اهدافی نظیر

به روزرسانی ضوابط و مقررات فنی و ارتقاء روش هاي پایدارسازي گود می باشد.

تبصره دوم (2):  

ترتیبی اتخاذ نماید تا در صورتی که مهندس ناظر پروژه پس از شروع عملیات ساختمانی سطح خطر گود را باالتر از سطح خطر ارائه شده توسط
مهندس طراح برآورد نمود، مراتب توسط مهندس ناظر در سامانه گزارش هاي مرحله  اي ثبت و مفاد بندهاي «ج» و «د» ذیل ماده چهارم به

صاحبکار ابالغ گردد.

 هـ - صاحبکار از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح در رشته ژئوتکنیک که از طرف وزارت راه و شهرسازي معرفی می  گردند استفاده
می نماید. در صورت عدم معرفی، از شرکت  هاي تشخیص صالحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه در رشته ژئوتکنیک با رتبه مناسب و یا
شرکت هاي خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک با رتبه مناسب با استفاده از اختیارات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (اختیارات هیات پنج

نفره استان تهران) استفاده می  شود.
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 و- ترتیبی اتخاذ نماید تا ترتیب گزارش  دهی مراحل ساختمانی متناسب با نوع سیستم ایمن سازي گود در سامانه ناحیه محوري و سامانه
مهندسان ناظر با همکاري سازمان استان صورت پذیرد.

ماده چهارم (4):  

به منظور ساماندهی، ایمن  سازي و رفع خطر ناشی از گودهاي رهاشده موجود در سطح شهر تهران، شهرداري تهران (معاونت ها، مناطق و سایر
واحدهاي ستادي ذي مدخل) موظف است با همکاري سازمان استان اقدامات زیر را انجام دهد:

1) گودهاي رهاشده موجود را با لحاظ شاخص هاي نظیر سن و عمق گود، تعداد اخطار صادره، وضعیت همجواري ها، سیستم پایدارسازي گود و
امثالهم شناسایی و از حیث میزان خطر اولویت بندي نموده و لیست آن را جهت پیگیري حقوقی به اداره کل حقوقی شهرداري ارسال نماید.
اداره کل حقوقی موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه نسبت به اقامه دعوي به دستگاه قضا در راستاي

تعیین تکلیف گودهاي رها شده و الزام مالک یا مالکین به ایمن سازي اقدام نماید.

2) نسبت به ایجاد فرآیند سیستمی شناسایی گودهاي رهاشده و ایجاد بانک اطالعات وفق دستورالعمل  هاي ابالغی موضوع بند (ح) ماده دوم
(2) ظرف مدت حداکثر دو ماه در سامانه هاي مرتبط شهرداري تهران اقدام و به طور مستمر به هنگام سازي نماید. در مورد گودهاي رهاشده که
بخشی از مالکیت یا تمام مالکیت آن بر عهده شهرداري تهران می باشد معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران موظف به ثبت گزارش کنترل و

پایش مستمر وضعیت ایمنی گود در این سامانه می باشد.

3) در راستاي تعیین تکلیف گودهاي رهاشده بر اساس نتایج بند (1) این ماده، برنامه رفع خطر از این گودها را ظرف مدت حداکثر شش ماه
ارائه نماید. براي مواردي که بنا به اهمیت گود و عدم همکاري مالک در رفع خطر از گود، ورود مستقیم شهرداري به رفع خطر وفق مفاد بند
(14) ماده (55) (/law/mainlawview/184)قانون شهرداري (/law/mainlawview/184) ها احراز شده باشد در این صورت شهرداري
تهران با برگزاري مناقصه و به کارگیري مشاور و سازنده ذیصالح نسبت به رفع خطر از آن ها اقدام نماید. شهرداري مناطق موظف به همکاري در

اجراي برنامه رفع خطر و ایمن سازي می  باشند.

4) تامین مالی براي ایمن  سازي گودهایی که مشمول ورود مستقیم شهرداري تهران وفق بند (3) این ماده می باشند در سال اول اجراي مصوبه
از محل ردیف اعتباري مصوب در بند (2) تبصره یازدهم بودجه سال 1400 انجام شده و در سنوات آتی منابع الزم در الیحه بودجه سالیانه

پیش بینی می  گردد.

ماده پنجم (5):  

شهرداري تهران موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه در اقدامات واحدهاي ستادي و عملیاتی شهرداري تهران در مدیریت و فرماندهی
سوانح ناشی از گود و پیش بینی سازوکار همکاري سایر دستگاه هاي مسئول و مراجع ذیصالح حقوقی (نظیر دادستانی تهران) در مدیریت حوادث
ناشی از ریزش گود، ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت و فرماندهی
سوانح گود در شهر تهران (شامل تعیین شرح وظایف واحدهاي مختلف ذي مدخل در مدیریت حادثه، ایجاد بانک اطالعاتی قابل اعتماد، روش هاي

تخلیه ایمن، ضوابط فنی و ایمنی الزم و غیره) اقدام و جهت اجرا ابالغ نماید.

ماده ششم (6):  

به منظور اجراي کامل مقررات ملی ساختمان و کاهش مخاطرات و ارتقاء ایمنی تخریب و گودبرداري هاي ساختمانی، سازمان استان نسبت به
کنترل طرح و نقشه هاي اجرایی پایدارسازي و مقاوم سازي گود و همکاري در تدوین دستورالعمل هاي اجرایی گودبرداري، کنترل گزارش هاي

بررسی وضعیت ساختمان هاي مجاور و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضاي آن ارائه می گردد، اقدام نماید.

تبصره یکم (1):  

به منظور ارتقاء کیفیت ساخت وساز و کیفیت خدمات حرفه  اي مهندسین عضو، نسبت به برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشی مستمر ویژه
تخریب و گودبرداري اقدام نماید.

تبصره دوم (2):  

به کلیه مهندسان ناظر در خصوص لزوم اخذ بیمه نامه هاي متناسب با خطرات احتمالی توصیه و تأکید نماید.

http://laws.tehran.ir/law/mainlawview/184
http://laws.tehran.ir/law/mainlawview/184
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ماده هفتم (7):  

مفاد این مصوبه از تاریخ الزم االجرا شدن، جایگزین مفاد مصوبه «ارتقاء ایمنی تخریب و گودبرداري هاي ساختمانی شهر تهران» ابالغی به شماره
160/1716/23674 (/law/imagetext/2421) مورخ 91/11/17 می گردد. شهرداري تهران موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ
الزم االجراشدن این مصوبه دستورالعمل هاي راهنماي کامل این مصوبه را با رعایت موازین حقوقی، فنی و اجرایی و به روزرسانی کاربرگ ها

براساس آخرین ضوابط و مقررات ملی ساختمان تدوین و ابالغ نماید.

ماده هشتم (8): شهرداري تهران موظف است ساالنه گزارش جامع از فعالیت ها و حسن  اجراي این مصوبه را به شوراي اسالمی شهر تهران
ارائه نماید و بنا به ضرورت جهت انجام ویرایش هاي الزم در مصوبه مراتب را در قالب الیحه با هماهنگی سازمان هاي ذیربط به شوراي اسالمی

شهر تهران ارائه نماید. 

http://laws.tehran.ir/law/imagetext/2421
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