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 ،  1397 تیرماه  در   ، شیراز  کوهستان  بلوار   ، اسالمی  جمهوری  بلوار  در  واقع  زمین رانش  وقوع  پی  در 
طی حکمی از سوی فرمانداری شیراز ، کمیته ی فنی بحران زمین رانش متشکل از اساتید ، مدیران و 
کارشناسان خبره ی فنی از دانشگاه شیراز ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ، شهرداری 
شیراز ، سازمان زمین شناسی ، استانداری ، سازمان مدیریت بحران و اداره ی کل راه و شهرسازی طی 
برگزاری جلسات مستمر در طول 3 ماه ، نسبت به پایش وضعیت زمین رانش و هم چنین صدور دستور 
کارهای فنی برای کنترل و رفع موقت خطر بحران اقدام شد. در نهایت ، کمیته ی فنی بحران با صدور 
اقدامات  جهت  خود  پیشنهادهای   ، گرفته  صورت  اجرایی  عملیات  تشریح  ضمن  خود،  نهایی  بیانیه ی 
کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت را به دستگاه های ذی ربط اعالم کرد و مقرر شد موضوع و ادامه ی 

عملیات برای مطالعه و بررسی بلندمدت به مشاور و پیمان کار ذی صالح ارجاع شود.
   پس از گذشت قریب به 2 سال از وقوع حادثه و با توجه به شرایط حاکم مبنی بر توقف بسیاری از 
پالک های در حال ساخت ، در منطقه ی خطِر یاد شده و هم چنین درخواست جدید بسیاری از پالک های 
بالتکلیف  به  توجه  با   ، شهرداری  از  بنا  تجدید  پروانه ی  دریافت  برای  منطقه  این  در  موردنظر  ثبتی 
ماندن موضوع ، َحَسب درخواست استانداری فارس ، کمیته ی فنی بحران متشکل از اساتید و مدیران و 
کارشناسان خبره از دستگاه های ذی ربط با محوریت اعضای کارگروه اول مجدداً تشکیل شد تا به بررسی 
وضعیت موجود و ارائه ی پیشنهادهایی برای بازگشایی پالک های متوقف شده و هم چنین ضوابط ساخت 

در دامنه ی ارتفاعات شیراز بپردازد.
    جلسه های مستمر کارشناسی طی 2 ماه در محل استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
فارس برگزار شد و در نهایت ، کارگروه پیشنهادهای خود را در قالب بیانیه ی نهایی دوم که به شرح ذیل 

است ، اعالم کرد.

بیانیهینهاییکارگروهزمینرانش
بلوارکوهستانشیراز
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خیابان  در   97 سال  در  پیوسته  وقوع  به  زمین رانش  دوم  کارگروه 
کوهستان واقع در بلوار جمهوری  اسالمی به درخواست و حکم مدیرکل 
محترم دفتر فنی ، امور  عمرانی ، حمل  و نقل و ترافیک استانداری 
فارس با هدف »بررسیراهکارهاوتعیینمعیارهایالزم
جهتصدورمجوزساختوسازدربلوارجمهوریاسالمی
شیراز«در تاریخ 99/2/27 با ترکیب کارشناسان منتخب ، تشکیل 
در محل  برگزار  شده  مدیریتی  دو جلسه ی  ، طی  تاریخ  آن  از  شد. 
استانداری فارس ) با حضور رییس و دبیر کارگروه ( و چهار جلسه ی 
نظام  مهندسی   سازمان  محل  در  شده  برگزار   ( کارگروه  رسمی 
ساختمان استان فارس ( ، با حضور اکثریت اعضا ، موضوع درخواست 

 شده مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.
   نتایج بررسی های انجام شده در قالب دو بخش با اهمیت یکسان و 
تحت عناوین » کلیات « و » بندهای بیانیه « ) شامل شرح خدمات 
مشاور و راه کار پیشنهادی ( که هریک از این دو بخش به تنهایی و 
به  صورت مجزا نباید مورد استناد قرار گیرد ، ارائه شده است. این دو 
بخش در ارتباط با یکدیگر دارای اعتبار و جامعیت مورد نظر کارگروه 

بسمه تعالی

                                                                                                       تاریخ : 1399/4/10
پیوست : دارد )6 صفحه(

جناب آقای دکتر امیرحسین جمشیدی
مدیرکل محترم دفتر فنی، امورعمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری فارس

با سالم و احترام،
پیرو مکاتبه مورخ 99/2/27 به شماره ص56/41/6554/99 مبنی بر تشکیل کمیته فنی و تخصصی متشکل از اساتید و کارشناسان خبره 
ارگان های ذیصالح مرتبط با موضوع زمین رانش بلوار جمهوری و بررسی و اعالم نظر مشورتی در خصوص وضعیت موجود، به پیوست بیانیه 

نهایی این کارگروه به حضورتان ارائه می شود.

محمدرضابنان
رییسکمیتهیفنیتخصصی

و بیان گر دیدگاه جامع و خط فکری کارگروه است. 

بخشاول:کلیات
 قبل از پرداختن به بندهای این بیانیه ، اشاره به چند نکته را ضروری 

می داند.
 استانداری محترم فارس تعهد می نماید نظرات این کارگروه صرفًا 
جنبه ی مشورتی داشته و انجام و یا عدم انجام آن توسط مسئوالن 
برای اعضای کارگروه هیچ گونه مسئولیت قانونی ، عرفی و اخالقی 

در پی نخواهد داشت ؛
توسط  درخواست  شده  موضوع  بهتر  هرچه  شناخت  به منظور   
با همین  ارائه ی راه کار اجرایی صرفًا در رابطه  استانداری محترم و 
 ، موضوعات  عالوه بر   ، کلی گویی  از  پرهیز  و  موردی  مسئله ی 
و طوالنی  در جلسات حضوری  پیشنهادهای مطرح شده  و  نظرات 
کارگروه ، از برآیند پیشنهادهای آقایان دکتر محمودرضا بنان ) عضو 
کارگروه اول ( و دکتر ارسالن قهرمانی که طی پنج جلسه مجادله ای 
غیرحضوری جمع بندی شده است ، استفاده شده است. بدین وسیله 

از مشارکت ایشان قدردانی می شود ؛
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 در متن بیانیه ) به استثنای بند 1 ( به عبارات »مشاورجامع« و 
»مشاور« اشاره شده است. منظور از » مشاورجامع « ، بررسی کننده ی 
پایداری توده ی  کلّی بوده و » مشاور « بررسی کننده ی پایداری یک 

پالک است ؛
در  محترم  شهرداری  و  محترم  استانداری  دغدغه های  به  کارگروه   
فراهم آمدن هرچه سریع تر امکان پاسخ گویی به فشارها و درخواست های 

مالکان پالک های واقع در بلوار جمهوری ، اشراف کامل دارد ؛
 تعیین معیارهای الزم برای تصمیم گیری اُرگان  ) های ( مسئول ، بار 
حقوقی و قضایی داشته و می باید با بررسی جامع و یکسان برای همه ی 
پالک های واقع در محدوده ی موردنظر ، صورت پذیرد. بنابراین، پرهیز 

از هرگونه تصمیم گیری تحت جو فشار ، قویًا توصیه می شود ؛
پالک های  پایداری  بر  آن  تأثیر  و  پالک  هر  پایداری  بررسی   
نتایج بررسی  با قابل دسترس بودن   ، پایین دست آن توسط مشاور 

مشاورجامع ، ممکن خواهد بود ؛
 پیشنهاد می شود هزینه ی انجام خدمات مشاورجامع ترجیحًا توسط 
ارگان ) های ( مسئول و در غیر این صورت مالکاِن همه ی پالک ها 
) صرف نظر از ساخته  شده و یا ساخته  نشده ( در منطقه ی مورد نظر، 

تأمین شود ؛
 ، مشاورجامع  توسط  انجام  شده  بررسی های  در  صورتی که  در   
مشخص شود عملیات ساخت و ساز انجام شده در یک یا چند پالک 
سبب ایجاد خطر برای پایداری توده  ی کلی شده است و یا خواهد 
توسط  ارائه  شده  و  مناسب  تمهیدات  با  وقت  اسرع  در  باید   ، شد 
و  کنترل  مسئولیت  شود.  اقدام  بحران  رفع  به  نسبت  مشاورجامع 
خبره ی  کارشناسان  از  منتخبی  کمیته ی  با  موضوع  این  تشخیص 

ارگان های ذی صالح خواهد بود ؛
 بر همگان آشکار است که انجام این مهم بدون داشتن مقررات 
و ضابطه های قانونی و پشتیبانی و ضمانت اجرایی قوه ی قضاییه ، 
ممکن نخواهد بود. بنابراین ، به دلیل فقدان ضابطه در شرایط کنونی، 

شاید مشمول عدم پی گیری شده و به دست فراموشی سپرده شود!
 کارگروه نگرانی عمیق خود نسبت به تکرار حوادثی مانند مشکل 
رخ داده در بلوار جمهوری اسالمی درسطح شهر و به ویژه ارتفاعات 

شیراز را اعالم می دارد ؛
 کارگروه توجه خاص و جدی مسئوالن در جلوگیری و یا به حداقل 

رسانیدن مشکالت احتمالی آتی ، در زمینه های : 
مالکیتی ، حقوقی ، فنی - مهندسی ، خدماتی ، مالی و جانی ناشی از 
ساخت وساز در نواحی مرتفع شیراز که در طرح تفضیلی ) بدون توجه 
به این قبیل موارد ( مجاز تشخیص داده شده است و شهرداری بنا 
به قانون موظف به صدور پروانه ی ساخت است را خواستار می باشد ؛
 با توجه به اهمیت و نیاز مبرم به » تعیین ضوابط و دستورالعمل 
ساخت و ساز در دامنه ی ارتفاعات شیراز « ، پیشنهاد می شود هرچه 
سریع تر ، اجرایی شدن این مهم به عنوان یک طرح پژوهشی جامع، 
کار  دستور  در  شیراز  شهر  محترم  شورای  مصوبه ی  به  عنایت  با 

مسئوالن قرارگیرد.

بخشدوم:بندهایبیانیه
بیانیه ی نهایی ، جمع بندی بحث ها ، بررسی های انجام شده و نظرات 
از  فراتر  بسیار  وقت  صرف  حاصل  خود  که  بوده  کارگروه  اعضای 
زمان حضور در جلسات رسمی توسط هر یک از اعضا است. با صدور 

بیانیه ی نهایی ، پایان بررسی و انحالل کارگروه اعالم می شود.
1( کارگروه مؤکداً توجه مسئوالن محترم به بیانیه ی نهایی کارگروه اول 
و به ویژه اقدامات الزامی میان مدت و بلندمدت پیشنهادی در آن بیانیه 
که در راستای اقداماتی است که کماکان نیاز به عملیاتی شدن دارند، 
تکرار  زیر  در  مجدداً  فشرده  صورت  به  پیشنهادها  این  می کند.  جلب 
شده اند. پی گیری و اعالم دالیل عدم انجام تمامی بندهای آن بیانیه که 
تا حد زیاد دلیل قرار گرفتن در وضعیت کنونی شده است ، خواست این 
کارگروه بوده و انتظار دریافت پاسخ از طرف استانداری محترم را دارد.

الف(اقداماتالزامیمیانمدت
 پایش منطقه ؛

 تعیین کارفرمای مسئول ؛
 انتخاب مشاور ذی صالح ) زمین رانش ( ؛

 انتخاب مشاور ذی صالح ) پایداری کلی منطقه ( ؛
 انتخاب مجری ذی صالح ) پایدارسازی زمین رانش ( ؛

 انتخاب مشاور عالی و یا عامل  چهارم ؛
 تعیین خط مشی های اصلی خدمات مشاور ؛

 مشخص شدن خدمات مشاور در رابطه با وضعیت مالکیت افراد.

ب(اقداماتالزامیبلندمدت
 بررسی حفاری ها ، گودبرداری ها و جاده سازی های انجام شده در 

شمال بلوار جمهوری اسالمی ؛
 بررسی حفاری ها ، گودبرداری ها و جاده سازی های انجام شده در 

دامنه ها و ارتفاعات شهر شیراز ؛
در  ساخت و ساز  و  مالکیت  برای  الزم  دستورالعمل های  تهیه ی   
دامنه ها و ارتفاعات شیراز ، مانند : حریم ها ، ایجاد ترانشه ، حفاری ، 

گودبرداری ، سازه ی نگهبان و مستحدثات.
2( آمادگی کامل ارگان های مسئول در جواب گویی بی وقفه به مسایل 
حقوقی پیش آمده ناشی از بروز هرگونه حادثه ی ناشی از زمین رانش 
جزیی ) یک پالک و طرح مشاور ( و یا کلی ) منطقه ی موردنظر 
توسط  شده  تعیین  اثرگذاری  دامنه ی  و  وسعت  با  شده  مشخص  و 
نیاز جدی شهر  یک   ،  ) مسئول  ارگان های  ابالغ  یا  و  مشاورجامع 

شیراز است. در این راستا می باید اقدامات ذیل انجام شود :
 مشخص کردن ارگان های مسئول ؛

 تعیین میزان مسئولیت هر ارگان  ؛
 تدوین ضوابط و مقررات متناسب با نوع شکایات احتمالی از طرف 
مالکان ) شامل : صدور مجوز ، جلوگیری از صدور مجوز و یا ساخت ( ؛

 تدوین سایر موارد حقوقی محتمل با مشورت واحد حقوقی هر یک 
از ارگان های مسئول. 

اساس  بر  کوهستان  خیابان  در  زمین رانش  محرک  عوامل   )3
اولویت بندی کارگروه به ترتیب زیر مشخص شده است. الزم است 
اولویت اول زیر  از پنج  ناشی  انجام مطالعات  به  مشاورجامع نسبت 

اقدام کند.
 دخالت انسانی در تغییر وضعیت شیب ) اجرای گود ( ؛

 ساختار زمین شناسی ؛
 زمین لرزه ؛

 ژئوتکنیک ؛
 هیدرولوژی ؛
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 شهرسازی ؛
 معماری ؛

 سازه ؛
 محیط زیست.

4(سرفصلخدماتمشاورجامع
ذیل  شرح  به  مشاورجامع  محاسباتی  و  مطالعاتی  سرفصل های 

پیشنهاد می شوند :
 ، دره  مدل سازی  با   ) شیب  کلی  پایداری   ( زمین رانش  بررسی   
ژئوتکنیکی  و  زمین شناسی  پارامترهای  و  اطالعات  از  استفاده 
اندازه گیری و یا محاسبه شده و برای زلزله با دوره ی بازگشت 475 
سال ) در صورت نیاز ( با محاسبه ی میزان آسیب ناشی از گودبرداری 

و ساخت وسازهای موجود ؛ 
 میزان آسیب ناشی از گودبرداری و ساخت وسازهای جدید.

 پهنه بندی پایداری ، ضریب اطمینان یا احتمال ریسک با در نظر 
گرفتن دخالت های انسانی در ترازهای مختلف مشخص شود. معیار 
توسط  می باید  پایین دست  و  باال دست  پالک های  مسئولیت  میزان 

مشاورجامع تعیین و یا توسط ارگان مسئول ابالغ شود. 
5( جزییات پیشنهاد ارائه   شده در قالب سرفصل خدمات مشاورجامع، 

به شرح ذیل است :
الف( تبیین معیارها و ضوابط

 قوانین و مقررات قابل اجرا با پشتیبانی قوه ی قضاییه ؛
 ضابطه ی اصلی : طراحی سازه ی نگهبان با هدف ثابت نگه داشتن 

وضعیت اولیه ی توده ی پایدار ؛
هیدرولوژی  و  زلزله   ، انسانی  دخالت  از  ناشی   ، حرکت  احتمال   

بررسی جامع شود ؛
 پایداری توده ی  کلی ؛ 

بر  آن  تأثیر  و  پالک  هر  گودبرداری  از  ناشی  موضعی  پایداری   
پالک های پایین دست ؛

 چگونگی تأمین هزینه ی بررسی پایداری توده ی  کلی. 

ب(زمینشناسی)پایداریتودهیکلی(
مطالعات   ، توده ی  کلی  پایداری  بررسی  به منظور  می شود  توصیه 
 ، مشاورجامع  مطالعات  از  خارج  و  مستقل  صورت  به  زمین شناسی 
با شرح خدمات زیر توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

جنوب ) شیراز ( انجام شود.
    تعیین مشخصات بنیادین توده ی   کلی حرکتی ، شامل : حجم ، 

نوع حرکت ، چگونگی گسترش و ...
 تخمین عمق سنگ  بستر و راستی آزمایی با حداقل سه روش ؛

 تعیین میزان واریزه هاي انباشته بر دامنه ؛
 تعیین ناحیه ی اثرگذاری ) ناشی از حرکت توده  ی کلی ( با استفاده 

از روابط تجربی و مدل های عددی با هدف راستی آزمایی ؛
بر  اثرگذاری  ناحیه ی  برای  ریسک  پهنه بندی  نقشه ی  تهیه ی   

اساس خطوط هم تراز ؛
پایدارسازی  عملیات  اجرای  جهت  مناسب  روش های  ارائه ی   

توده  ی کلی.

ج(مهندسیژئوتکنیک)پایداریموضعی(
در  بیان  شده  اصلی  اساس ضابطه ی  بر  پایداری هر پالک  بررسی 

قبل ، توسط مشاور با سرفصل خدمات به شرح ذیل ، انجام پذیرد :
 تعیین جنس و نوع زمین ) واریزه و سنگ ( ؛

 استخراج مشخصات ژئوتکنیکی زمین ؛
 تعیین ضریب  اطمینان وضع موجود ؛

 تعیین ضریب  اطمینان پس از ساخت و ساز ؛
 بررسی تأثیرات گودبرداری بر ایجاد ناپایداري موضعی.

6(خالصهیراهکارپیشنهادی
و  زمین شناسی  سازمان  توسط  زمین شناسی  مطالعات  انجام   )6-1

اکتشافات معدنی جنوب ) شیراز ( ؛
2-6( تعیین مشاورجامع کنترل کننده ی پایداری توده ی کلی ؛

3-6( نتایج مطالعات و محاسبات مشاورجامع می باید منتج به تعیین 
ساخته  پالک های  تفکیک  و  خطرآفرین  ساخته  شده ی  پالک های 

نشده به سه گروه زیر شود :
الف( پالک های سبز که ساخت وساز در آن ها بدون نیاز به تمهیدات 

ویژه امکان پذیر است ؛
فنی  تمهیدات  به  نیاز  آن ها  در  زرد که ساخت و ساز  ب( پالک های 

ویژه دارد ؛
پ( پالک های قرمز که ساخت و ساز در آن ها مجاز نیست ؛ 

4-6( انجام مطالعات الزم برای هر پالک توسط مشاور ) بر اساس 
مواد مندرج در بندهای 7-1 تا 4-7 (.

7(راهکارپیشنهادیبرایپالکهایپروانهدار
در مورد تفکیک هر پالک  صرفًا پروانه دار ) با تاریخ صدور قبل از 
موردنظر،  منطقه ی  در  ساخت وساز  متقاضی  و   ) زمین رانش  تاریخ 
به  می شود  پیشنهاد   ، مشاورجامع  توسط  مطالعات  اتمام  از  پیش 

صورت زیر اقدام شود : 
زمینه ی  در  تجربه  با  ژئوتکنیک صالحیت دار  مشاور  انتخاب   )7-1

پایداری شیب توسط مالک و تأیید شهرداری ؛
2-7( انجام بررسی های فنی - مهندسی مشاور ژئوتکنیک در مورد 
تأثیر گودبرداری در پالک موردنظر بر اساس ضابطه ی عدم ایجاد 
تغییر در شرایط کنونی شیب و وضعیت موجود تنش در باالدست ) با 
وجود سیستم حائل قابل اجرا ( و پایین دست ) براساس تعداد طبقات 
مشخص  شده در پروانه ی ساخت ( در محدوده ی پالک موردنظر ؛ 

3-7( نتایج بررسی های مشاور ژئوتکنیک هر پالک می باید به تأیید 
کمیته ای متشکل از کارشناسان مورد وثوق مراجع مرتبط با صدور 
پروانه رسانیده و به امضا و مسئولیت کامل باالترین مقام در ارگان 

مربوط برای انجام مرحله ی بعد ابالغ شود ؛
داده  تشخیص  مجاز  مشاور  توسط  گودبرداری  درصورتی که   )7-4
شده باشد و به تأیید کمیته ی بررسی کننده نیز رسیده باشد ، می باید 
سایر بررسی ها از دیدگاه های : معماری ) تعداد طبقات ( ، ویژگی های 
سازه ی دائم نگه دارنده ی جداره ی گودبرداری ، سازه ی ساختمان و 
نگهبان و  بین سازه ی  اندرکنش  یا عدم  و  اندرکنش  دانستن  مجاز 

ساز ه ی ساختمان ، بادقت و حساسیت زیاد انجام پذیرد.
    در خاتمه ، اعالم می دارد هر نوع درخواست و یا نیاز به هرگونه 
توضیحات در مورد بندهای این بیانیه با اطالع رسانی به دبیر کارگروه، 

قابل پی گیری و پاسخ گویی خواهد بود. 
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