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● ● چــرا شــهــرداری بجنورد به خندق پل منطقه و
اطراف شورای حل اختالف رسیدگی نمی کند؟     
● ● امدادرسانی به مناطق آسیب دیــده در زلزله
بجنورد در پس تبلیغات انتخابات گم شده است؟
از مــردم خواهش می کنیم در حد تــوان زلزله
زدگان را دریابند.
● ● در زلزله چند روز گذشته علمک گاز تعدادی از
خانه ها ترک برداشت و با وجود این که اطالع
رسانی شده است اما شرکت گاز اعالم کرد قطعه
ای را که شکسته اســت نداریم و باید خودتان
بخرید و بگویید ما بیاییم نصب کنیم.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه
دبیرستانی ها در انتظار
دبیرریاضی
روزنامه خراسان در شماره  3799که اول شهریور
 1341بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گــزارش میدهند»
از انتظار دانش آمــوزان دبیرستانی بجنورد برای
اعــزام دبیر ریاضی خبر داده است .در این مطلب
مردمی
پیام
پاسخ به
مردمی
به پیام
پاسخ
که در صفحه  4به چاپ رسیده است می خوانیم:
«خبرنگار ما از بجنورد گزارش میدهد که  3شنبه
هفته گذشته عده ای از دانش آمــوزان دبیرستان
همت بجنورد بدفتر نمایندگی مراجعه کرده و اظهار
نمودند دبیرستان {شان در} بجنورد در کالس ششم
دبیر ریاضی ندارد و روی این اصل اوقات تحصیلی
ما بیهوده میگذرد .در حــدود  30نفر دانــش آموز
سرگردان و بالتکلیف میباشیم .ســزاوار نیست که
اوقات جوانان بدون حاصل سپری شود زیرا  2ماه از
آغاز سال تحصیلی  41-42میگذرد و چنانچه اعزام
دبیر ریاضی باز هم بتاخیر افتد جبران پذیر نخواهد
بود و با توجه باین امر ضــروری است که در اعزام
چند نفر دبیر ریاضی اقدام و موجبات آسایش دانش
آموزان و اولیاء آنانرا فراهم نمایند».

خبر

امروز مدارس تعطیل است
بنا بر اعالم اداره اطالع رسانی اداره کل آموزش و
پرورش خراسان شمالی ،در پی استقبال و شرکت
گسترده مردم استان در انتخابات و با توجه به پیش
بینی به طول انجامیدن شمارش آرا ،تمامی مدارس
استان امروز در نوبت صبح و عصر تعطیل اعالم شد.

بدون تیتر
* مــعــاون مــیــراث فرهنگی اداره کــل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گفت:
کارگاه قصه گویی در حسینیه جاجرمی در روز
جهانی بناها و محوطه ها برگزار شد«.وحدتی»
افــزود همچنین به مناسبت روز جهانی مــوزه و
میراث فرهنگی ،دانشجویان معماری دانشگاه
های آزاد و پیام نور جاجرم از کارگاه مرمتی رباط
قلی بازدید کردند .
وی اظهارداشت :اجرای برنامه های فرهنگی در
موزه جاجرم ،بازدید از بناهای آب انبار و مسجد
جامع در بافت تاریخی شهر جاجرم و بازدید از
بافت تاریخی روستای کرف از دیگر برنامه های
روز جهانی موزه بود.
*« عباس اهرابی» ،مدیرکل کمیته امداد خراسان
شمالی با بیان این که مردم سخاوتمند استان در
ســال گذشته بیش از  ۳۲میلیارد تومان صدقه
پرداخت کردند ،گفت :مــردم بجنورد ،شیروان و
اسفراینبیشترینصدقاتاستانراطیسالگذشته
پرداخت کرده انــد.وی افــزود ۱۱۷ :هزار و ۴۱۲
صندوق صدقات کوچک 2 ،هزار و  ۶۴۶صندوق
صدقات بــزرگ و هــزار و  ۸۰۰صندوق صدقات
متوسط در مراکز دولتی ،بیمارستانها و سازمانها
نصبشده اســت کــه از ایــن طریق مــردم استان
کمکهای خود را به دست نیازمندان می رسانند.
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از متن تا حاشیه انتخابات

روزماندگار

عزم ملی ،انتخاب ملی ،اقتدار ملی ،کلماتی است که
عظمت حضور مردم را در روز گذشته وصف می کند.
دیروز  29اردیبهشت ،در دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و روستا مردم استان بسیار پرشور و باشکوه
در شعب اخذ رأی حاضر شدند تا در تعیین سرنوشت
استان و کشور سهیم باشند .بدون شک دیروز روز ملت
بود ،روز پیروزی مردم .با حضور پر شور مردم و تشکیل
صف های طوالنی زیر آفتاب داغ حماسه ای دیگر آفریده
شد ،حماسه ای ماندگار که در تاریخ جمهوری اسالمی
ایــران ثبت و ضبط شد .از آغازین ساعات روز گذشته
مردم استان شناسنامه به دست راهی شعب اخذ رای
شدند تا جوهر انتخابات را بر انگشت خود بنگارند .با
این که در ساعات آغازین انتخابات مشکل نرم افزاری
برای انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد ایجاد شد
اما وقفه چند ساعته هم موجب نشد مردم از انداختن
رأی در صندوق ها منصرف شوند .برخی رفتند و دوباره
بازگشتند و بعضی ها همچنان در صف انتظار ماندند
تا رأی دهند .ستاد انتخابات کشور عصر روز گذشته با
توجه به حضور گسترده مردم پیش بینی کرد مشارکت
مردم رکورد  81درصدی دوره قبل انتخابات ریاست
جمهوری را بشکند.بنابر اعالم ستاد انتخابات استان تا
ساعت  18روز گذشته هیچ گونه گزارش تخلفی در مورد
انتخاباتریاستجمهوریاعالمنشداماگزارشهاییدر
مورد تخلفات انتخابات شوراهای شهر و روستا ارائه شد.

I Iآیت ا« ...یعقوبی»:انتخابات جشن بلوغ
سیاسی ملت ایران است

انتخابات ،جشن بلوغ سیاسی مردم ایران و نشانه رشد

و آگاهی و بصیرت مردم ما است .نماینده ولی فقیه در
خراسان شمالی صبح روز گذشته پس از انداختن رأی
خود به صندوق با بیان این مطلب گفت :این انتخابات
جشن ملی ما نیز هست که مردم در آن غیرت دینی
و ملی خود را به منصه ظهور می گذارند .آیت ا...
«یعقوبی» افزود :حضور در این انتخابات نقشه های
دشمنان را نقش برآب می کند و حضور مردم گویای
اهمیت آنان به ارزش های دینی و والیی است .وی
همچنین حضور در انتخابات را جهاد فرهنگی نامید
و از مردم به خاطر این حضور گسترده تقدیر کرد.

I Iتأخیر در آغاز انتخابات بجنورد به دلیل
اختالل در سیستم الکترونیکی

برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهای اسالمی
شهرهای شیروان و اسفراین بدون مشکل انجام شد
اما در بجنورد به دلیل نبود کد یکی از کاندیداها با
تأخیر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما استاندار خراسان شمالی صبح
روز گذشته پس از انداختن رأی خود به داخل صندوق
با تأیید این موضوع گفت :کد یکی از کاندیداهای
شوراهای اسالمی شهر و روستا در بجنورد که دیر
تایید صالحیت شد در این سامانه ثبت نمی شد و در
ساعت اولیه رای گیری مشکل ایجاد کرده بود اما در
ادامه با رفع مشکل مردم بجنورد رأی های خود را در
صندوق ها انداختند.
«صالحی» با اشــاره به این که شرکت در انتخابات
یعنی پیروی از فرامین مقام معظم رهبری و تعیین
سرنوشت کشور به دســت خــود ،افــزود :امید است
مردم با حضور گسترده خود پای صندوقهای رای،

در گفت و گو با معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عنوان شد:

همه چیز درباره وقوع زلزله و پس لرزه در بجنورد
احتمال زمین لرزه بیش از  6.5ریشتر در بجنورد نسبت ًا کم است
نازلی حیدرزاده -یک هفته از وقوع زمین لرزه 5.7
ریشتری بجنورد در حالی گذشت که هنوز پس لرزه ها
لرزه بر تن اهالی این دیار می اندازد و البته در این میان
همچنان بــازار شایعات داغ است که زمین لــرزه 4.1
ریشتری روز گذشته این شایعات را دو چندان کرد .از
جمله این که قدرت زلزله رخ داده بزرگتر از  5.7و حتی
 7.5بوده و همچنین زمین لرزه بزرگتری اتفاق خواهد
افتاد .در این میان برخی خانواده ها هنوز با دلهره زیر
سقف خانه خود می خوابند و بعضی نیز همچنان به
منزل خود بازنگشته اند .در همین ارتباط دکتر «محمد
تاتار» معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مصاحبه
اختصاصی با خبرنگار ما اظهارداشت :میزان بزرگی
زلزله اخیر بجنورد را سایت های معتبر جهانی 5.8
(بزرگی گشتاوری) ،این پژوهشگاه  5.9ریشتر و موسسه
ژئوفیزیک  5.7ریشتر برآورد کرده اند لذا در نهایت می
توان گفت که بزرگی این زلزله 5.8 ،ریشتر ( ) ±1,0بوده
است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال وقوع زمین لرزه
بزرگتر در منطقه وجود دارد ،افزود :پاسخ دادن به این
سوال خیلی دشوار است و نیازمند بررسی و مطالعات
بیشتری است .زمین لرزه پدیده بسیار پیچیده ای است
و اظهار نظر در خصوص وضعیت یک منطقه پس از وقوع
زمین لرزه به لحاظ افزایش یا کاهش خطر ،امری دشوار
و تاحدودی غیر ممکن است .در منطقه کانونی زمین
لرزه بجنورد ،گسل های متفاوتی داریم .اظهار نظر در
خصوص این که این زمین لرزه روی گسل های دیگر
چقدر اثر گذاشته ،باعث افزایش یا کاهش فعالیت آن
ها شده است و یا سایر گسل های منطقه در چه مرحله
ای به لحاظ پتانسیل جنبایی بوده اند ،بسیار دشوار و
نیازمند مطالعات گسترده و جامعی است .بعضی مواقع

یک گسل آمادگی لغزش و ایجاد زمین لرزه را دارد ولی
ممکن است این اتفاق چند سال دیگر صورت گیرد .تنش
های آزاد شده از زمین لرزه های بزرگ ،می تواند موجب
تسریع حرکت چنین گسل هایی و جلو افتادن وقوع زمین
لرزه شود .البته هیچ گونه شواهدی مبنی بر افزایش لرزه
خیزی گسل های مجاور در منطقه بجنورد ،متاثر از وقوع
زمین لرزه  23اردیبهشت ماه در شمال این شهر مشاهده
نمی شــود.وی با بیان این که هنوز بشر نتوانسته است
وقوع زلزله را پیش بینی کند ،ادامه داد :طبق سابقه لرزه
خیزی منطقه بجنورد ،زمین لرزه هایی که در این منطقه
رخ داده اند حداکثر دارای بزرگی  6تا  6.5ریشتر بوده
اند لذا احتمال این که متفاوت با سابقه ای بیش از 50
ساله لرزه خیزی در این منطقه ،زمین لرزه ای به بزرگی
بیشتر از  6.5ریشتر آن هم بالفاصله به دنبال یک زمین
لرزه نسبت ًا بزرگ اتفاق بیفتد ،نسبت ًا کم است .ولی در هر
حال چون کماکان احتمال وقوع پس لرزه های بزرگ
منتفی نیست ،ضــروری است تا سازمان های ذیربط
همچون مدیریت بحران استان و هالل احمرآمادگی الزم
را داشته باشند .وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر
این که چرا بیشتر افرادی که زمین لرزه سال  75و شنبه
گذشته بجنورد را تجربه کرده اند ،می گویند زلزله اخیر
بسیار شدیدتر از قبلی بود ،ضمن این که خسارت به خانه
های شهر بیشتر از زلزله  21سال قبل است ،افزود :زمین
لرزه سال  1375بجنورد به بزرگی  6.4ریشتر نیز توسط
یک تیم تخصصی از پژوهشگاه به سرپرستی اینجانب
مورد مطالعه قرار گرفت .اگرچه بزرگی رویداد سال 75
حداقل  5برابر شدیدتر از زمین لرزه اخیر بوده است،
علت احساس شدت بیشتر توسط مردم می تواند ناشی
از دو عامل باشد؛ یکی موقعیت زمین لرزه اخیر و دیگری
ساز و کار کانونی آن .مکانیزم یا ساز و کار کانونی زمین
لرزه اخیر از نوع امتداد لغز راستگرد است که روی صفحه
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بــار دیگر بــرگ زریــنــی بــر افــتــخــارات نظام و کشور
بیفزایند .وی حضور مــردم استان در پای صندوق
های رای را در خراسان شمالی خوب توصیف کرد.
وی همچنین با اشاره به برقراری امنیت کامل برای
بــرگــزاری انتخابات اظــهــار داش ــت :دستگاه های
نظارتی تخلفات را رصد می کنند و با آنان برخورد
قانونی خواهد شد.
گ ــزارش خبرنگار مــا حاکی اســت ،کــد انتخاباتی
یکی از کاندیداهای شورای اسالمی شهر بجنورد تا
ساعت  13نیز همچنان در یکی از شعب رأی گیری
در سیستم الکترونیکی برقرار نبود و پس از آن برقرار
شد .مشاهدات خبرنگار ما حاکی است برای رفع این
مشکل یکی از عوامل اجرایی انتخابات پس از آغاز
رأی گیری با حضور در شعب به بارگذاری کد یکی از
نامزدهای شورای شهر اقدام کرد.

I Iوجود برخی تخلفات در انتخابات ریاست
جمهوری در استان

اسعدی -رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ریاست
جمهوری در خراسان شمالی از وجود برخی تخلفات
در این انتخابات در استان خبر داد.حجت االسالم
«نوری» عصر روز گذشته با اعالم این خبر در گفت و
گوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت :این تخلفات در
تمام شهرها و روستاهای استان رخ داده اما در برخی
شهرها و روستاها بیشتر و در برخی کمتر بوده است
که در حال جمع بندی آن هستیم.وی اظهارداشت:
تا زمان جمع بندی نشدن تخلفات ،نمی توان در مورد
آن ها گزارش کاملی ارائه کرد.

I Iخرید و فروش رأی و تجمع غیر قانونی در
برخی شعبه ها

آگاهی -رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی از
پیشنهاد خرید و فروش رأی توسط برخی از طرفداران
کاندیداهای شــورای اسالمی و تجمع غیر قانونی
هواداران برخی کاندیداهای شورا در برخی از شعب
اخــذ رای خبر داد« .محمد تقی ایــرانــی» عصر روز
گذشته با بیان این مطلب گفت :خوشبختانه تا ساعت
 18روز انتخابات در مورد تخلفات انتخاباتی ریاست
جمهوری گــزارشــی ارائــه نشد امــا در مــورد شوراها

گسلش با امتداد شمالی-جنوبی رخ داده است .این ساز
و کار به مکانیزم کانونی زمین لرزه سال  75و ساز و کار
غالب زمین لرزه هایی که در منطقه بجنورد اتفاق می
افتد بسیار شبیه می باشد .دکتر«تاتار» گفت :علت این که
زلزله شنبه گذشته ،نسبت به  21سال گذشت با وجود
این که بزرگی اش کمتر بود بیشتر احساس شد ،پدیده
ای به نام اثر جهت پذیری است .وی ادامه داد :موقعیت
زمین لرزه اخیر ،دقیق ًا در شمال شهر بجنورد و راستای
آن کام ً
ال شمالی  -جنوبی است .با توجه به احساس
شدید زمین لرزه در شهر بجنورد ،چنین به نظر می رسد
که حرکت در راستای گسل مسبب زمین لرزه ،به سمت
شهر بجنورد بوده که منجر به افزایش دامنه و در نتیجه
شدت احساس زمین لرزه در این شهر متاثر از پدیده
جهت پذیری شده است .بدیهی است انتظار می رود که

برخی کاندیداها و طرفداران آنان گویا مهلت یک هفته
ای را کافی ندانستند و برخالف قانون به تجمع غیر
قانونی مقابل شعب اخذ رأی و یا توزیع هدیه اقدام
کردند .وی با بیان این که کسانی که می خواهند در
تصدی های قانونی بنشینند نباید به دنبال گدایی
رأی و خالف مقررات باشند ،اظهار داشت :دستگاه
های اجرایی پس از مشاهده این قبیل تخلفات ،موارد
تخلف را به دستگاه قضایی برای برخورد گزارش کرده
اند .وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی
بر احتمال استفاده از شناسنامه فوت شدگان در این
انتخابات ،گفت :تاکنون گزارشی از این تخلف به
دست ما نرسیده است و احتمال چنین تخلفی نیز با
توجه به وصل بودن سیستم های رأی گیری به سیستم
ثبت احوال غیر ممکن است و بالفاصله مشخص می
شود .وی همچنین از احتمال شکسته شدن رکورد
 81درصــدی مشارکت مردم در انتخابات این دوره
نسبت به دوره قبلی خبر داد و اظهار داشت :تا ساعت
 18روز گذشته  325هزار نفر در انتخابات شرکت
کــردنــد کــه بیش از  ۵۰درصــد واجـــدان شــرایــط در
خراسان شمالی را تشکیل می دهند .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین
مشارکت باالی مردم در این انتخابات را افتخاری برای
نظام اسالمی ایران دانست و بیان کرد :مردم ایران
روز جمعه یک بار دیگر ثابت کردند نظام اسالمی ایران
نظام مبتنی بر رأی مردم و برآمده از نفوس ملت ایران
است .وی خاطرنشان کرد :تا عصر روز گذشته خللی
در انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشت و مشکل
انتخابات الکترونیکی شهر بجنورد نیز در ساعات
اولیه برطرف شد .گزارش خبرنگار ما حاکی است در
این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
اسالمی شهر و روستا در استان بیش از  647هزار
نفر واجد شرایط بودند و آن ها رأی خود را از طریق
هزار و  902شعبه اخذ رأی در 747حوزه روستایی
و  22حــوزه شهری به صندوق های رأی انداختند.
در این دوره از انتخابات  292شعبه از صندوق های
الکترونیکی برای جمع آوری رأی کاندیداهای شورای
شهر استفاده کردند.

با توجه به نوع ساز و کار کانونی زمین لرزه و امتداد گسل
مسبب ،عمود بر راستای گسلش یعنی در جهت غربی –
شرقی نیز مطابق با الگوی انتشار امواج برشی ،تخریب
قابل توجهی در ساختمان ها ،متاثر از این امواج لرزه ای
داشته باشیم .لذا با توجه به الگویی که داریم ،انتظار می
رود در روستاهای واقع در شمال شرق و تا حدودی واقع
در شمال غرب شهر بجنورد ،شاهد خرابی های بیشتری
باشیم تا روستاهای واقع در جنوب آن.
وی با اشاره به این که فاصله کانون زلزله تا روستاها و یا
تا مناطق شهری ،در میزان شدت زمین لرزه موثر است،
افزود :دو زمین لرزه ای که به آن ها اشاره شد در فاصله
نسبت ًا کمی از یکدیگر به وقوع پیوسته اند .زمین لرزه اخیر
در واقع در فاصله حدود  15تا  20کیلومتری و در شمال
غرب زمین لرزه سال  1375بجنورد روی داده است .هر

شنیده ها
اخباراخبار
* گفته می شود برخی طرفداران بعضی نامزدها
با حضور پای صندوق های رأی تالش می کردند
رأی دهندگان را مجاب کنند تا به کاندیدای آن ها
رأی دهند.
* شنیده ها حاکی است برخی ائتالف ها نام
برخی از کاندیداها را بدون اجازه آن ها در لیست
ائتالفی خود قرار داده اند.

خبر

زلزله  4.1ریشتری بجنوردیها
را دوباره هراسان کرد
پس از وقــوع زلزله  5.7ریشتری شنبه شب هفته
گذشته ،عصر روز گذشته زلزله  4.1ریشتری دوباره
مردم بجنورد و روستاهای شمال غرب و بخش مانه
شهرستان مانه و سملقان را هراسان کرد.
به گزارش خبرنگار ما دومین زمین لرزه بزرگ مرکز
استان طی یک هفته گذشته ساعت  15و  57دقیقه
رخ داد که مرکز ایــن زمین لــرزه در مکانی میان
شمال غرب بجنورد و بخش مانه بــود .تا عصر روز
گذشته خسارت جانی پس از وقوع این زمین لرزه
گزارش نشد اما «عظیمی » مدیرکل مدیریت بحران
استانداری خراسان شمالی از احتمال وارد آمدن
خسارت های بیشتر به منازل زلزله زده اخیر خبر
داد .موسسه لرزه نگاری دانشگاه تهران عمق این
زمین لرزه را  12کیلومتری زمین اعالم کرد.
همچنین زلزله  3.2ریشتری هم ساعت 10:53
دیــروز یکه سعود در شهرستان راز و جرگالن را
لرزاند.در پی وقوع زمین لرزه هفته گذشته بجنورد
بیش از  400نفر مصدوم شدند و  2نفر فوت کردند.
همچنین به بیش از  13هزار واحد مسکونی در بیش
از  40روستای بجنورد و بخش مانه و شهر بجنورد
خسارت وارد شد.

دو زمین لرزه روی گسل های کم و بیش موازی ،با روند
شمال ،شمال غرب – جنوب ،جنوب شرق رخ داده اند.
چنین روندی به طور غالب در سرتاسر زون لرزه زمین
ساختی کپه داغ مشاهده می شودکه در طول تاریخ و
 100سال اخیر مسبب زمین لرزه های بسیار بزرگی
بوده اند به ویژه در مجاورت شهر قوچان.وی با تأکید بر
این که بیشتر سایت های اینترنتی که اقدام به پیش بینی
زمین لرزه می کنند ،از اعتبار علمی قابل قبولی برخوردار
نیستند،ازهموطنانخواستکهبههیچعنوانبهشایعاتی
که به دنبال وقوع زمین لرزه بجنورد مبنی بر رخداد زمین
لرزه ای مخرب و بزرگتر یا مــوارد نگران کننده مشابه
انتشار یافته اند ،توجه نکنند زیرا با وجود همه پیشرفت
های علمی حاصل شده در مطالعات زلزله شناسی،
هنوز بشر قــادر به پیش بینی زمین لــرزه نشده است.

