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شهرستانها

گزارشی درباره ضرورت ایجاد ایستگاه های آتش نشانی جاده ای در محورهای مواصالتی پرتردد استان

آتش سوزی اتوبوس؛ زنگ خطر نبود آتش نشانی بین شهری
گزارش
شجاعیمهر

•اتوبوس مسافربری در میان

شعله های آتش سوخت

اتوبوس مسافربری مشهد -نیشابور در
حوالی چشمه خسرو دچار آتش سوزی
شد و کام ً
ال در آتش سوخت.
مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی
نیشابور درخصوص این حادثه گفت :با
اعالم آتش سوزی یک تیم از آتش نشانان
ایستگاه شهید درودی و همزمان آتش
نشانی های شهرهای قدمگاه  ،بینالود و
درود نیز به محل اعزام شدند.
امیر جــوریــان که خــود در محل حادثه
حضور یافته بود ،گفت :خوشبختانه در
همان لحظات اولیه تمام مسافران و لوازم
آن ها تخلیه شده بود ولی به دلیل وزش
باد و دور بودن از نزدیک ترین ایستگاه
آتش نشانی  ،آتش به سرعت شعله ور شد
و اتوبوس در آتش سوخت.
وی اظهار کرد :آتش نشانان پس از حضور
در محل حادثه بالفاصله اقدام به خاموش
کردن آتش کردند.جوریان گفت :علت
آتش سوزی در دست بررسی است ولی
شواهد اولیه حاکی از نشت گازوئیل از
شیلنگ هــای سوخت رســان اســت که
موجب بروز آتش سوزی شده است.
سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری
نیشابور نیز در گفت و گو با خراسان
رضوی درباره این حادثه اظهار کرد :به
محض اعالم این حادثه به ما خودروها و
تجهیزات خود را به منطقه ارسال کردیم
امــا متاسفانه فاصله ما با محل حادثه
زیاد بود.
علی اکبر شکیبا افـــزود :ایــن موضوع
همزمان به آتش نشانی های قدمگاه و
درود نیز اعالم شده و آن ها نیز به محل
حادثه حرکت کردند و خودروی قدمگاه
با توجه به نزدیک تر بودن زودتر به محل
حادثه رسیده است.
وی درخصوص جزئیات این آتش سوزی
گفت :به ظاهر زمانی که اتوبوس آتش

اتوبوس مسافری در حادثه آتش سوزی به طور کامل سوخت

در پــی ب ــروز آتــش س ــوزی در اتــوبــوس
مسافربری در محور مشهد -نیشابور این
اتوبوس به طور کامل در آتش سوخت و
خوشبختانه قبل از آتش سوزی گسترده
 ۴۰مسافر این اتوبوس به سرعت خارج
شدند تا یک فاجعه جبران ناپذیر از کنار
گوش مسافران عبور کند.
به گــزارش خراسان رضــوی ،محورهای
مواصالتی استان به خصوص محور اصلی
آن که مرکز کشور و تهران را از سبزوار و
نیشابور به باغچه و مشهد متصل می کند
به دلیل تعداد زیاد تردد سالیانه مسافران
و زائــران امــام رضــا (ع) دارای حــوادث
متعدد جــاده ای اســت .این موضوع در
کنار ترانزیتی بــودن این محور و وجود
کارخانجات صنعتی و حمل مواد مختلف
توسط خــودروهــای سنگین که حدود
 ۵۰درصــد از بــار آن ها قابل اشتعال و
خطرناک هستند ضرورت توجه به بحث
امــداد رسانی را دوچندان کرده است.
در این حــوادث بعضا آتش ســوزی های
گسترده و محبوس شــدن افــراد پس از
حادثه در داخــل خودروها رخ می دهد
که حضور نیروهای آتش نشانی در محل
حادثه نقش حیاتی ایفا می کند .روزنامه
خراسان رضوی در قالب گــزارش های
پیگیرانه به ضرورت ایجاد ایستگاه های
آتــش نشانی بین شهری بــرای تسریع
در امــداد رسانی به موقع در حــوادث
جاده ای تاکید کرده است حادثه آتش
ســوزی روز گذشته در جــاده نیشابور
هرچند که خوشبختانه تلفات جانی به
همراه نداشت اما منجر به سوختن کامل
اتــوبــوس شــد و زنــگ خطر و هشداری
درخصوص نبود ایستگاه آتش نشانی
بین شهری در محور اصلی اتصال مرکز
استان به شهرهای نیشابور و سبزوار بود
 ،موضوعی که پیش از این نیز در آتش
سوزی های جاده ای به زمان طالیی 3

دقیقه برای رسیدن خودروی آتش نشانی
به محل حادثه تاکید شده بود.

گرفته راننده بالفاصله توقف نکرده و یک
مسیر را طی و پس از آن توقف کرده است.
وی افــزود :از طرفی باد در منطقه زیاد
بوده و شدت آتش سوزی را افزایش داده
است،خودرویآتشنشانیقدمگاهزودتر
رسیده و کار را شروع کرده است و پس از
آن تجهیزات ما وارد عمل و عملیات اطفا
انجام شــده ولــی با ایــن شرایط بالطبع
چیزی از اتوبوس باقی نمی مانده است.
•فاصله زیاد آتش نشانی با حوادث
جاده ای

سرپرست سازمان آتش نشانی نیشابور با
بیان این که فاصله نیشابور بعضا با محل
های حادثه زیــاد است،تصریح کــرد :به
عنوان مثال در همین حادثه آتش سوزی،
اتوبوس در چند دقیقه با آن شدت باد
چنان شعله ور می شود که کــاری نمی
توان بعد از آن انجام داد و حاال شما در نظر
بگیرید با توجه به فاصله زیاد خودروی ما
بعد از  ۲۵دقیقه به محل برسد در حالی
که زمــان استاندارد و طالیی خاموش
کردن آتش  ۳دقیقه است و در نهایت باید

زیر  ۵دقیقه خودروهای آتش نشانی به
محل برسند .با این فاصله زیاد و کامیون
هایی که چند تن آب و تجهیزات را حمل
میکنندباچهسرعتیحرکتکنندکهدر
این زمان به محل حادثه برسند؟
•محورهای پر تردد و حوادث زیاد
جاده ای

شکیبا با بیان این که تصادفات زیادی در
اینمحور پر تردد انجام می شود که نیاز به
حضور آتش نشانی برای نجات مصدومان
دارد ،افزود :آتش نشانی هم آتش سوزی
و هم عملیات نجات را در جاده ها انجام
می دهد در حالی که هالل احمر امکان
خاموش کردن حریق ها را اصال ندارد و
در بحث نجات نیز بعضی اقدامات را انجام
می دهد اما تجهیزات کافی برای حوادث
دشوار ندارند.
وی ادامــه داد :شهرستان نیشابور در
محور ترانزیتی و مسافربری واقع است
که خودروهای سبک و سنگین مسافری
و باری و سالیانه میلیون ها مسافر و زائر و
مواد مختلف صنعتی و قابل اشتعال از آن

عبور می کنند.
وی خــاطــر نــشــان کـــرد ۵۰ :درصـــد از
بارهایی که در جــاده ها حمل می شود
مربوط به دسته و گروه خطرناک است
که شامل مواد منفجره ،گازها ،مایعات
و جامدات قابل اشتعال ،اکسید کننده
ها ،مواد سمی و عفونی ،مواد رادیواکتیو،
اسیدها و برخی مــواد متفرقه اشتعال
زا مــی شــود کــه ایــن مــوضــوع ضــرورت
رسیدگی به وضعیت حــوادث جاده ای
را به خصوص در محورهای ترانزیتی و
مسافری بیش از پیش می کند.
•مشکالت امداد رسانی به حوادث
جاده ای

وی با اشــاره به برخی مشکالت پیش
روی امداد رسانی جاده ای سازمان آتش
نشانی نیشابور گفت :یکی از مشکالت
که در زمان همین حادثه اتوبوس پیش
آمد این است که در موقع حادثه زمانی
که شماره  ۱۲۵را میگیرید اگر نزدیک
مشهد باشید با آتش نشانی مشهد تماس
می گیرد ،اگر نزدیک زبرخان باشید با آن

جا تماس میگیرد و اگر نزدیک نیشابور
باشید نیشابور زنگ می خورد.همین
اتفاق باعث می شــود هماهنگی برای
اعــزام نیروها زمــان بر شــود و در همین
حادثه اتوبوس ،آتش نشانی قدمگاه زنگ
خــورده اســت .همچنین بــرای عملیات
جــاده ای و خــروج از شهر باید مجوز از
شهرداری و فرمانداری گرفت که این
موضوع نیز خــودش زمــان بر اســت .از
طرفی خودروهای آتش نشانی خودروی
سنگین هستند و سرعت مشخصی دارند
و در مسافت های طوالنی امکان رسیدن
سریع عمال میسر نیست.
•ایجاد آتش نشانی جاده ای و تقویت
آتش نشانی روستاها و شهرهای در
مسیر

سرپرست سازمان آتش نشانی نیشابور
با اشــاره به اقداماتی که می توان برای
بهبود امداد رسانی به حوادث جاده ای
انجام داد ،گفت :بهترین کار این است که
آتش نشانی های جاده ای ایجاد و حتی
باید در پایگاه های اورژانس و هالل احمر

گزارشی درباره ظرفیت های طبیعی دره ارواح شهرستان ششتمد برای احداث ژئو پارک

ژئوپارک ششتمد در فاز بی پولی !
میالدکالته-گوشهوکناراستانپهناورخراسان
رضــوی ظرفیت هــای بی بدیل فــراوانــی برای
جذب گردشگر وجود دارد ،در ارتفاعات جنوبی
شهرستان ششتمد حوالی روستای چاه سوخته،
جاذبه طبیعی گردشگری بزرگی معروف به
دره ارواح وجود دارد که تناوب رسوبی هزاران
ساله در این دره سبب ایجاد اشکال زیبایی شبیه
الک پشت ،قورباغه ،مجسمه ابوالهول ،سر شتر،
سر خروس،زن ها و مردهایی به شکل شمایلی
بسیار عجیب و مرموز شده که ذهن هر بیننده
ای را به حیرت وا می دارد ،این منطقه بنا به نظر
کارشناسان قابلیت تبدیل شدن به ژئو پارک و
جذب گردشگر را دارد در ایــن خصوص طرح
مطالعاتی دره ارواح ششتمد برای قرارگیری در
ژئو پارک تهیه شده و طی بازدید ارزیابان یونسکو
از این منطقه جاذبه قرار گرفتن در ژئو پارک یا
همان گردشگری زمین شناسی مورد توجه قرار
گرفته است اما آن چه روند تسریع این موضوع
مهم را با تاخیر مواجه کرده جذب حامی مالی
است که همچنان مسکوت مانده است.
به گــزارش خراسان رضــوی ،این دره معروف با
توجه به ظرفیتهای زمینشناسی و گردشگری
قابلیت تبدیل به ژئو پارک را دارد که تحقق آن
رونق اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت.
•دره ارواح چاه سوخته ششتمد سایت
گردشگری بی نظیر

ششتمد با بهره مندی از جاذبه هــای فــراوان
تاریخی و طبیعی یکی از گنجینه های پنهان
گــردشــگــری در خ ــراس ــان رضـــوی اســـت .این
شهرستان به دلیل واقع شدن در دامنه شمالی
کوه های مرکزی خراسان با نام کوه میش  ،به
لحاظ طبیعی از مناظر و تفرجگاه های ییالقی
متعددی برخوردار اســت .یکی از جاذبه های

طبیعی بکر و حیرت انگیز این منطقه دره ای زیبا
موسوم به ارواح در ارتفاعات جنوبی شهرستان
ششتمد حوالی روستای چاه سوخته است.
این سایت گردشگری بزرگ پر از اشکال زیبایی
اســت کــه بــر اثــر تــنــاوب رســوبــی طــی ه ــزاران
سال ایجاد شده و هر بیننده ای را به حیرت وا
می دارد .فرسایش ،شکل و شمایل جالبی به
ارتفاعات رسوبی منطقه داده و رسوبات سبب
ایجاد اشکال مختلف و بسیار شگفت انگیزی
شده است.در درون دره ها نیز آبشارهای فصلی،
چشمه سارها ،نیزارها و زرشــک های کوهی
چشم نوازی می کند.نزدیک بودن دیواره های
دره و ریزش الیه های رسوبی سفر به انتهای دره
را دشوار کرده است از این رو اهالی منطقه این
دره عجیب و مرموز را دره ارواح می نامند.
•سبزوار و ششتمد ظرفیت دومین ژئو پارک
کشور را دارند

عضو هیئت علمی گــروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه فرهنگیان در این باره گفت :دره ارواح
یکی از جاذبه های طبیعی ششتمد است که
تناوب رسوبی کواترنری و مارن و کنگلومرا در این
سری رسوبی باعث شده است که اشکال زیبایی
در این دره ها ایجاد شود.
علی اکبر شایان یگانه افزود :بهترین مسیر برای
دیدن این دره زیبا روستای چاه سوخته است که
شیب عمومی الیه ها به سمت جنوب و با شیب
باالی  30درصد بر زیبایی دره افزوده است.
وی تصریح کــرد :ایــن سایت گردشگری پر از
اشکال زیبا به شکل های الک پشت ،قورباغه،
مجسمه ابوالهول ،سر شتر ،سر خروس ،زن ها و
مردهایی به شکل روح است که ذهن هر بیننده
ای را به حیرت وا می دارد.این عضو هیئت علمی
دانشگاه فرهنگیان ادامه داد :انتهای دره ها به

آبشارهای جالبی می رسد که به نظر می رسد
فصلی باشد .قسمتی از انتهای دره آن قدر باریک
و وحشتناک می شود که گاهی دو انسان توامان
نمی توانند از آن قسمت عبور کنند و رد پای شکار
و آهو در منطقه گویای بکر بودن آن است.شایان
یگانه افزود :آبی که درون دره است کمی شور
است ،علت آن وجود الیه های مارنی است که
نمک دارد .ستون های سنگی زیبا و جالبی نیز
در این دره مشاهده می شود .این ستون ها هم
حاصل فرسایش آب است .ریزش های عظیم
و با حجم زیاد در قسمت های مختلف محصول
فرسایش دیفرانسیل اســت .گاهی ایــن گونه
فرسایش باعث ایجاد غارها و آمفی تئاترهای
مسقف زیبا شده است ،نهایت پیاده روی در این
دره یک ساعت است و می تواند مکانی زیبا برای
گذران یک روز تفریحی باشد.
وی با اشاره به این که تبدیل دره ارواح ششتمد به
ژئوپارک ظرفیتی برای گردشگری منطقه است،
گفت :طرح مطالعاتی درباره "دره ارواح" ششتمد
تهیه شده است.
•بازدید کارشناسان یونسکو

عضو هیئت مدیره سمن گردشگری طبیعی و
بوم گردی سبزوار گفت :همچنین طی بازدید
کارشناسان یونسکو از منطقه موسوم به دره ارواح
مطرح شد که این محدوده جاذبه توانایی قرار
گرفتن در ژئو پارک یا همان گردشگری زمین
شناسی را دارد .همچنین تفاهم نامهای بین
سازمان زمین شناسی و سمن طبیعت گردی
سبزوار و دانشگاه حکیم منعقد شده تا طرح این
جاذبه طبیعت گردی برای ثبت در یونسکو ارائه
شود.وی ادامه داد :تبدیل دره ارواح ششتمد به
ژئوپارک به عنوان قابلیت ویژه می تواند چگونگی
روند تحوالت زمین شناسی در طی دوران های

مختلف و فعالیت های مربوط به ریخت شناسی
کنونی ایــن سرزمین را در بخش اکوتوریسم
علمی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.همچنین
این مجموعه در برگیرنده معادن مهمی مانند
کرومیت ،آزبــســت ،تالک و منیزیت اســت که
شناسایی نقاط استقرار آن ها در رونق اقتصادی
منطقه نقش بسزایی خواهد داشت.
•ژئوپارک طبق تعریف یونسکو

این عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی با
اشاره به ظرفیت های ژئو پارک گفت :ژئوپارک
طبق تعریف یونسکو گستره ای است با مرزهای
کامال آشکار و پهنه کافی که در برگیرنده چند
پدیده زمین شناسی کمیاب و برجسته بوده
و در آن گستره جاذبه های طبیعی ،تاریخی و
فرهنگی ارزشمندی نیز یافت می شــود .این
گستره باید از برنامه های مدیریت گسترش و
بهره بــرداری و طرح های حفاظتی برخوردار و
تــوان باال بــردن سطح اقتصادی جامعه محلی
و جلب همکاری های مردمی را دارا باشد .به
عبارت دیگر ژئوپارک ،منطقه ای است که در آن
میراث زمین شناختی آن ناحیه با مدیریتی دقیق
و دایمی حفظ و نگهداری می شود .این محدوده
باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون
خود نقش موثری ایفا کند.شایان یگانه افزود:
پردیس زمینشناسی یا ژئــوپــارک منطقهای

است که در آن ،میراث زمینشناختی آن ناحیه
با مدیریتی دقیق و دایمی حفظ و نگهداری
میشود و با وسعت کافی که مرزهای آن به وضوح
مشخص شده و چندین پدیده بارز زمینشناسی
در محدوده آن قرار گرفته باشد.ژئوپارک ممکن
است عالوه بر پدید ههای زمینشناسی از آثار
تاریخی ،بومشناسی ،باستانشناسی و میراث
فرهنگی و طبیعی دیگر برخوردار باشد.
وی تصریح کــرد :به طــور کلی بیشتر مناطق
تحت حفاظت چهارگانه کشور قابلیت تبدیل به
ژئوپارک ملی را دارند و تعداد  ۵۰ظرفیت برای
ژئوپارکهای آینده کشور پیشبینی شد ه است.
در اطلس توانمندیهای ژئوپارک و ژئوتوریسم
ایــران ،امریکاظمی  ۲۲منطقه را در ایــران به
عنوان مناطق پیشنهادی برای معرفی و ثبت با
عنوان ژئوپارک به تفصیل معرفی کرده و ژئوپارک
قشم نخستین ژئوپارک خاورمیانه در جزیره قشم
به عضویت شبکه جهانی ژئــوپــار کهــای ملی
تحت حمایت یونسکو درآمــدهاست .ژئوپارک
ملی جلفا و ژئوپارک جهانی جلفا-ارسباران در
شمال استان آذربایجان شرقی در منطقه جلفا
دومین محدوده پیشنهادی رسمی کشور به
سازمان یونسکو است.وی با اشاره به نگاهی به
وضعیت زمین شناسی در سبزوار بزرگ گفت:
سبزوار بزرگ در شمال شرقی زون ایران مرکزی
قرار دارد.این زون واحد مثلثی شکلی است که

جاده ای آتش نشانی نیز مستقر شود تا
لحظات طالیی را از دست ندهیم و تلفات
به حداقل ممکن برسد.
شکیبا اظهار کرد :همچنین باید روستاها
و شهرهای در مسیر جــاده ها مجهز به
تجهیزاتآتشنشانیشوند.بهاینترتیب
آن ها به محل حادثه اعزام شوند و ما به
عنوان نیروی پشتیبان به محل برویم.
متاسفانه آتش نشانی شهرهای اقماری
و نزدیک به نیشابور مانند قدمگاه ،درود،
عشق آباد و مانند این ها مثل آتش نشانی
نیشابور قوی نیستند .تجهیزات کافی
ندارند و برخی از این ها با دو تا سه نفر
اداره می شوند که حتی در صورت خروج
از پایگاه دیگر کسی نیست تلفن را جواب
بدهد.
وی ادامه داد :حتی اگر در شهرک های
صنعتی خیام و عطار و کارخانه های دیگر
شهرستان های نیشابور ،فیروزه و زبرخان
که در نزدیکی محورهای مواصالتی نیز
هستند آتــش ســوزی نسبتا بزرگی رخ
دهد با این که آتش نشانی دارنــد چون
تجهیزات کافی ندارند و به اندازه کافی
قوی نیستند باز هم باید از نیشابور نیرو
اعــزام کنیم و در غیر این صــورت حریق
جمع نمی شود و فاصله زیاد آن ها با ما
یکی دیگر از مشکالت است.
•پیشگیری و آموزش رکن مهم
امداد رسانی

شکیبا با مهم دانستن بحث آمــوزش و
پیشگیری از حــوادث افــزود :طرحی را
آغاز کرده و به پلیس راه نیز پیشنهاد داده
ایم که باربری ها ،شرکت های تعاونی
اتوبوسرانی و جاده ای را آموزش دهیم.
وی ادامـــه داد :بــایــد در آمـــوزش های
راهنمایی و رانندگی نیز حــداقــل دو
ساعت آموزش نحوه اطفای آتش سوزی
خــودرو گنجانده و مثل کمربند ایمنی
داشتن خاموش کننده دستی اجباری
شود و خاموش کننده های با کیفیت در
خودروها باشد تا در لحظه اولیه حادثه
،آتش را مهار کنند.

در مرکز ایران واقع شده و از شمال به ارتفاعات
البرز ،از شرق به بلوک لوت و در قسمت غربی-
جنوب شرقی توسط یک منطقه فرورفته به زون
دگرگونی سنندج -سیرجان محدود می شود.
این زون قدیمی ترین خرده قاره در ایران است که
تحت تأثیر رخدادهای زمین شناسی گوناگونی
قرار گرفته است.
شایان یگانه با اشــاره به نقشه زمین شناسی
سبزوار بــزرگ نیز افــزود :تاکنون جامع ترین
ن از
تحقیق درباره حوضههای بسته و داخلی ایرا 
آن کرینسلی بوده است.در ستون چینه شناسی
سبزوار بزرگ قدیمی ترین و گسترده ترین سنگ
ها با سازندهای مختلف که هرکدام مربوط به
یک دوره خاص زمین شناسی هستند موجب
شده تا امکان بررسی کاملی از سیر تحوالت
زمین شناسی ،لیتولوژیک و پالئوژئوگرافی مورد
توجه بخش اکوتوریسم علمی فراهم شود که از
جمله می توان به مجموعه (سنگ های رسوبی،
افیولیت ها و کالرد مالنژهای کرتاسه فوقانی)
اشاره کرد که سری کاملی از سنگ های اسیدی
تا فوق بازیک را در خود جای داده است .در این
منطقه قدیمی ترین سنگ های دگرگون شده
با سن پرکامبرین تا آتشفشان های فعال و نیمه
فعالعهدحاضربهچشممیخورد .وجود هزاران
متر رسوبات متعلق به دوره پرکامبرین که خود از
فرسایش سنگ های آذریــن به وجود آمده اند،
قدمت پوسته قاره ای این ناحیه را مشخص می
کند.
این عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی
ادامه داد :در سبزوار بزرگ فاز مهم تکتونیکی
کرتاسه باالیی در مزوزوئیک به وقوع پیوست و
سنگ های بازیک و اولترا بازیک با رسوبات این
دوره در هم می آمیزد و موجب ایجاد آمیزه رنگین
در سراسر ایران از جمله رشته جغتای می شود و
با توجه به این که در ستون چینه شناسی سبزوار
بزرگ قدیمی ترین و گسترده ترین سنگ ها را
مجموعه افیولیتی تشکیل می دهد ،در داخل
افیولیت ها سری کامل سنگ های اسیدی تا فوق
بازیک دیده می شود.

