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جدول چکيدة مسائل و چالشهاي توسعة استان خراسان شمالی به تفکيک حوزه
حوزة موضوعی

راهکارهاي مؤثر

مسایل و چالشها

 انجام مطالعات در زمینة قیمتهاي تمامشدة محصوالت موجود و معرفي الگوي بهینة کشت همزماني مطالعات توسعة صنایع جانبي با حمایتهاي خرید محصوالتبهرهوري پایین بخش
کشاورزي

گردشگري

 مهیاکردن شرایط الزم براي توسعة گردشگري روستایي آموزش و ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان دارویي و توسعة صنایع جانبي آن در استان -اِعمال سیاست آب مجازي

سیاست اقتصادي،
صنعتي و

 -تغییر سازمان تولید و بهرهبرداري با تأسیس شرکتهاي کشت و صنعت

 ترغیب کشاورزان به کشاورزي سودآور مثل کشت گیاهان دارویيرکود در واحدهاي صنعتي

 -ایجاد زنجیرة تولید بخصوص در اطراف واحدهاي بزرگ صنعتي و تولیدات کشاورزي استان

و فقدان استراتژي توسعة

 -تعیین استراتژي توسعة صنعتي استان با توجه به مطالعات کارشناسي

صنعتي

 جهتدهي حمایتهاي دولتي و کارشناسي دانشگاهها به سمت تحقیق و توسعه و عارضهیابي صنایع -فشار کارشناسي اقتصادي-سیاسي از سطح استان به تصمیمگیران اصلي به منظور تشکیل مرز رسمي

عدم توجه و استفاده از
پتانسیل مرز

 حمایت و مشارکت دولت در توسعة ظرفیتهاي فیزیکي و اجتماعي مورد نیاز تجهیز و تقویت جایگاه بازارچههاي مرزي در تجارت منطقه توسعة صنایع تولید کاالهاي مورد نیاز کشورهاي منطقه تدوین و اجراي برنامة جامع مدیریت پسماند -راهاندازي کارخانة کود کمپوست

پسماند و مواد زائد

 تفکیک زباله از مبدا توسط شهرداري و شهروندان دفع اصولي و بهداشتي زباله هاي خطرناک و ویژه مذاکره شرکت ها و سرمایه گذاران براي راه اندازي خطوط بازیافت و تولید انرژي از پسماند توجه به حساسیتهاي زمین در کشاورزي -مالچپاشي و استفاده از بادشکنهاي طبیعي

آالیندههاي هوا و اقلیم

 مذاکره با مسئوالن کشور ترکمنستان براي کنترل کانون هاي تولید گرد و غبار -نظارت بر واحدهاي صنعتي آالینده و تولیدکننده گرد و غبار

سیاست محیط

 -پیشگیري از کاهش رطوبت خاک

زیست ،آب و

 -ارتقاء سیستم هاي نظارتي براي حفاظت بیشتر از مراتع و جنگلها

کشاورزي
فرسایش خاک

 تعادلبخشي بین تعداد دام و ذخایر مرتعي موجود جلوگیري از تغییر کاربري باغات و مراتع رعایت اصول کشاورزي پایدار از جمله عدم شخم در جهت شیب دامنه ها نظارت جدي بر بهرهبرداريهاي مجاز از منابع آب و برخورد با بهرهبرداريهاي غیر مجاز -مکانیزهکردن کشاورزي و اجراي روشهاي مدرن آبیاري

معضالت کمّي و کیفي

 -جلوگیري از تبدیل اراضي دیم به آبي

منابع آب

 تعیین تکلیف و پلمپ چاههاي غیرمجاز اتمام سیستم فاضالب شهري بجنورد و راهاندازي سیستم جمعآوري فاضالب در دیگر شهرهاي استان الزام تمام شهرکهاي صنعتي به تجهیز و راهاندازي تصفیهخانههاي صنعتيد

حوزة موضوعی

راهکارهاي مؤثر

مسایل و چالشها
 -اتمام و تجهیز سیستم فاضالب شهري

 -نظارت بر صنایع خارج از شهرکهاي صنعتي

بیمه محصوالت کشاورزي و اتخاذ سیاست هاي تضمیني براي پوشش ریسک هاي احتمالي
آمایش نامطلوب
کشاورزي

تنظیم الگوي کشت مطابق با بازار مصرف و شرایط منطقهاي
آموزش مؤثر و حمایت از کشاورزان
ترغیب کشاورزان به کشت محصوالت صنعتي و مناسب منطقه مثل پنبه
ترغیب کشاورزان به کشت محصوالت کشاورزي اقتصادي تر مثل گیاهان دارویي
تاکید بر تغییر الگوي ازدواج اجباري از طریق آگاهيبخشي به خانوادهها در انجمنهاي محلي-تغییر رویکرد نسبت به نقش مشاوره در فضاي عمومي از طریق تبلیغات رسانهاي و حضور در مراکز عمومي

پیشيگرفتن طالق از
ازدواج

قابل دسترس مردم
شکستن تابوهاي سنتي که بر منفور بودن امر طالق و طرد شدن فرد مطلقه (بویژه زنان) در جامعه تاکید داردتشویق و ترغیب خانوادهها جهت حمایت از فرزندان دختر و پسر براي ادامه تحصیل برخورد شدید و قانوني با قاچاقچیان مواد مخدر در روستاها و درصورت امکان تبعید آنان با هماهنگي قضایياز محل روستا
 محدودسازي دسترسي آسان مصرفکنندگان مواد مخدر صنعتي -باالبردن هزینة ارتکاب جرم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتي براي مجرمین

افزایش خریدوفروش مواد
سیاست اجتماعي و

مخدر

 آشنانمودن عموم مردم با مجازات و عواقب قانوني مصرف ،صدمات و آسیبهاي مواد مخدر صنعتي توجه به آموزش افراد در آستانة خطر اعتیاد به مواد مخدر بویژه در مدارس و دانشگاهها -ایجاد اشتغال مناسب براي آحاد مردم و رعایت عدالت اجتماعي

فرهنگي

 توجه ادارات ذیربط نسبت به شرایط خانوادههاي دچار مشکالت اجتماعي نظیر طالق و فوت والدین ارائه و گسترش خدمات اقتصادي و فرهنگي به خانوادههاي متأهلیني که به زندان افتادهاند ،به منظور کمک بهبازپروري فرد و جلوگیري از انحراف خانوادة وي
 تغییر و اصالح برخورد دوستان ،افراد فامیل و همسایگان با فرد منحرف و جلوگیري از نگاه و برخورد قهرآمیزو طرد اجتماعي کساني که دچار انحراف شدهاند.
 حمایت نهادي از کساني که براي دورهاي تحت نظر مراکز بازپروري بودهاند. تحت پوشش قراردادن افرادي که به هر دلیل ناگزیر از اقامت در خیابان و پارکها هستند .این کار ميتواندضرب و شتم و سرقت

برعهدة یک سازمان رفاه اجتماعي گسترده باشد.
 افزایش نظارت اجتماعي از طریق خانواده ،دوستان و فامیل و آحاد افراد جامعه متناسبسازي میان جرم و مجازات تدوین برنامة جامع براي مدیریت و ساماندهي سارقین سابقهدار آگاهسازي سارقین در بند در حوزههاي مختلف فرهنگي ،اقتصادي و سیاسي و ...با برگزاري کالسهايه

گزارش مسئلهشناسي راهبردي توسعه در استان خراسان شمالي
حوزة موضوعی

راهکارهاي مؤثر

مسایل و چالشها

آموزشي در زندان و برپایي دورهها و کارگاههاي مهارتبخشي
 انجام مطالعات و اقدامات مؤثر به منظور ترمیم و توسعة زیرساختهاي الزم در مناطق حاشیهاي تشویق ازدواج بین طایفه و اقوام به منظور ایجاد و تقویت روح تعاون و همکاري و گاه حل معضالت ونزاعهاي فامیلي
 تشکیل گروههایي در روستاها و محالت به سرپرستي و نظارت ریشسفیدان و کدخدایان محل براي مداخلةبهموقع و سازنده در اختالفات محلي و گسترش فرهنگ میانجيگري در حلوفصل اختالفات
نزاعهاي خیاباني
دستهجمعي

 آموزش افراد جامعه نسبت به حلوفصل مسئلة نزاع و نحوة آرامکردن افراد جهت کاهش پیامدهاي آن همانندانتقامجویي ،نزاعهاي دنبالهدار ،تخریب اموال طرفین نزاع و...
 تالش در جهت جمعآوري سالحهاي سرد در بین سرنشینان وسایل نقلیة شخصي و عمومي تالش جهت رفع خُردهفرهنگ حمل سالح از طریق برخورد قانوني و شدید با حاملین سالح سرد در سطحاستان
 هماهنگي دستگاههاي قضایي ،انتظامي و امنیتي دربارة شیوة رویارویي با نزاعها و مسبّبین آنها به منظورکاهش نزاعهاي جمعي
 تدوین سامانة رصد آمار و ترکیب نزاعهاي جمعي استفاده از نهادهاي معتمد عمومي مانند دانشگاه ،بسیج و فرمانداري جهت رفع نیازهاي خاص استان وحلوفصل مسائل استان
-تقویت نهادهاي مدني استان بویژه نهادهاي دانشگاهي

چالشهاي نگرشي و
ارزشي

 پیگیري مدام و مستمر وضعیت مراجعین به نهادهاي دولتي تا حل وفصل مشکالت جهت افزایش اعتماد بهآنها
برگزاري مسابقات آزاداندیشي و گفتگو در محالت مختلف شهرستانهاي استان-تقویت و حمایت از گروههاي ورزشي و هنري و فرهنگي شهرستانهاي استان

و
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 -1مقدمه
از لحاظ ساختاري ،نوشتار حاضر در سه حوزة سیاستي تنظیم شده است که توصیفها و تبیینهایي که از هر حوزه
ميشود ،از نظر تحلیلي به حوزههاي دیگر نیز کمک ميکند:
 -5حوزة سیاست اقتصادي ،صنعتي و گردشگري
 -2حوزة سیاست محیط زیست ،آب و کشاورزي
 -9حوزة سیاست اجتماعي و فرهنگي
در انتهاي گزارش نیز ،به جمعبندي و نتیجهگیري از مسایل استان در سه حوزة نامبرده پرداخته ميشود.
اما قبل از ورود به بحث و بررسي مسایل استان در حوزههاي نامبرده ،باید به دو نکته توجه داشت .اول اینکه ،تمرکز
گزارش در هر قسمت بر یک حوزة خاص و تفکیک مسائل آن از دو حوزة دیگر ،فقط از زاویة تحلیلي و به قصد بررسي
دقیقتر مسئله از آن منظر بوده و در واقعیت امر و دنیاي واقعي این مسائل بطور یکجا و درهمتنیده وجود دارند و امکان
تفکیک ماهوي آنها وجود ندارد .دوم اینکه ،همانگونه که در واقعیت این حوزهها درهمتنیده هستند ،در امر سیاستگذاري
و اجرا نیز باید این حوزهها را با یکدیگر در نظر گرفت .بنابراین ،هیچیک از حوزهها بر دیگري هم از منظر تحلیلي و هم
از منظر اجرایي ارجحیت ندارد .براي مثال ،حل یکجانبة مسائل اقتصادي نميتواند در اولویت باشد و حتي محال است،
مادامیکه مسائل با یکدیگر در نظر گرفته نشوند و آثار دیگر حوزهها نیز بررسي نشود؛ چه بسا در این صورت ،راهکارها،
نَهتنها اثربخش نبوده ،که حتي ميتواند آثار منفي و معکوس داشته باشد.
 -2معرفی استان
استان خراسان شمالي که در سال  5932در نتیجة تقسیم استان خراسان سابق به مرکزیت بجنورد تشکیل شد ،در
شمال شرقي کشور با مساحتي حدود  23،191کیلومتر مربع واقع شده و  %5.1از مساحت کل کشور را به خود اختصاص
داده و از این حیث پانزدهمین استان وسیع کشور به شمار ميآید .از نظر موقعیت جغرافیایي ،استان خراسان شمالي بین
 93درجه و  91دقیقه تا  93درجه و  51دقیقة عرض شمالي و  11درجه و  19دقیقه تا  13درجه و  22دقیقة طولي شرقي
واقع شده است .این استان از شمال با کشور ترکمنستان ،از شرق و جنوب با استان خراسان رضوي ،از جنوب غربي با
استان سمنان و از غرب با استان گلستان هممرز است (مرکز آمار ایران.)5932 ،
براساس سرشماري سال  ،5932جمعیت استان خراسان شمالي  331،121نفر بوده که اندکي بیش از  %5جمعیت کل
کشور را شامل ميشود و از این نظر ،استان خراسان شمالي در بین  95استان کشور در رتبة  21قرار ميگیرد .استان
خراسان شمالي داراي  1شهرستان 51 ،بخش 53 ،شهر و  12دهستان است %15/1 .از جمعیت استان در مناطق شهري
و مابقي ( )%13.1در مناطق روستایي ساکن هستند .در واقع ،یکي از پایینترین نرخهاي شهرنشیني مربوط به این استان
است و در بین  52استان انتهایي کشور از نظر شهرنشیني قرار دارد.
1
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 -3مسایل راهبردي استان
 -1-3حوزة سياست اقتصادي ،صنعتی و گردشگري

از منظر اقتصادي ،استان خراسان شمالي یکي از استانهاي ضعیف کشور به شمار ميآید .یکي از آثار رشد سریع
جمعیت جوان استان ،افزایش بیکاري طي دو دهة اخیر بوده است؛ بهگونهاي که نرخ بیکاري از  %3.1در سال  5911به
 %52در سال  5932و  %55.5در سال  5931رسیده است .همانند سایر مناطق کشور ،در این استان نیز نرخ بیکاري در
مناطق شهري ( )%52.1بیشتر از مناطق روستایي ( )%1.9و در بین زنان ( )%51.2بیشتر از مردان ( )%3.1است .از همین
روست که نرخ بیکاري در شهرهاي شیروان ،جاجرم ،بجنورد و اسفراین که جمعیت شهرنشین باالتري دارند ،بیشتر از
سایر شهرهاي استان است .در همة این شهرها ،نرخ بیکاري رو به افزایش بوده و طي سالهاي  31تا  32از حدود  %3به
بیش از  %52بالغ گردیده است.
سهم استان از تولید ناخالص داخلي با احتساب نفت کمتر از  %5بوده و از این لحاظ در رتبة ماقبل آخر در بین
استانهاي کشور قرار دارد .البته بدون احتساب نفت ،رتبة استان دو پله بهبود یافته و در رتبة  23قرار دارد .درآمد سرانة
استان نیز در رتبة  92قرار دارد .ساختار اقتصادي استان خراسان شمالي ،تفاوت شاخصي با کل کشور دارد .بطوریکه سهم
بخشهاي کشاورزي و خدمات از اقتصاد استان در مقایسه با کشور بیشتر و سهم بخش صنعت بطور چشمگیري کمتر
است .اگرچه این ترکیب در سالهاي اخیر روبهتغییر بوده و بر سهم بخش صنعت افزوده شده است ،اما همچنان تفاوت
با کل کشور قابلتوجه است.
بخش کشاورزي استان عمدتاً بر زراعت و باغداري متکي است و دامداري و جنگلداري سهم چنداني از این بخش
ندارند .ازجمله محصوالت کشاورزي ميتوان به پنبه ،گندم ،جو ،زیره ،حبوبات و ...و ازجمله محصوالت باغي هم ميتوان
به آلو ،گیالس ،آلبالو ،انگور و سیب اشاره کرد .به دلیل وجود مراتع غني ،دامداري نیز در استان رونق دارد ،اما ازآنجاکه
اکثراً به شیوة سنتي انجام ميگیرد ،ارزش افزودة آن در اقتصاد استان قابلتوجه نیست.
در بخش صنعت ،محصوالت شیمیایي ،فلزات اساسي ،محصوالت کاني غیرفلزي و محصوالت غذایي بیش از %32
ارزش افزوده را ایجاد ميکنند .مجتمع پتروشیمي ،کارخانة سیمان و کارخانههاي پالستیک بجنورد در کنار مجتمع فوالد
اسفراین ،کارخانة آلومینیوم جاجرم ،کارخانة الیاف شیروان و کارخانههاي متعدد پنبه پاککني و صنایع غذایي و
کشاورزي ،ازجمله مهمترین واحدهاي صنعتي استان خراسان شمالي هستند .طبق آمار سال  ،5939تعداد کارگاههاي
صنعتي  52نفر کارکن و بیشتر در استان  32واحد بوده که  1،133نفر در این واحدها مشغول به کار بودهاند .سهم استان
از کارگاههاي صنعتي کل کشور  %2.11است که بعد از ایالم و کهگیلویه و بویراحمد کمترین سهم ميباشد .این موضوع
بهخوبي سهم ناچیز استان از صنعت کشور را نشان ميدهد.
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در بخش خدمات که سهم باالیي از اقتصاد استان را به خود اختصاص ميدهد ،تنوع فعالیتها باالست ،اما اتکاي
اصلي خدمات استان به توزیع (عمدهفروشي و خُردهفروشي) ،حملونقل و ادارة امور عمومي است .بخشهایي مانند هتل
و رستوران ،بهداشت ،مستغالت ،امور مالي و ...سهم تقریباً ناچیزي از اقتصاد استان دارند.
در مجموع ،استان خراسان شمالي علیرغم دارابودن پتانسیلهایي مانند جمعیت جوان و روبهرشد ،سرزمین و اقلیم
مناسب ،منابع طبیعي و شبکة راههاي ارتباطي گسترده ،در زمرة استانهاي محروم و کمبرخوردار کشور قرار ميگیرد.
شاید بتوان مهمترین شاخصة محرومیت استان را سهم ناچیز آن از اقتصاد ملي قلمداد نمود که هیچ تناسبي با سهم
سرزمیني و جمعیتي این استان ندارد .مسلماً شرایط مذکور نتیجه و برونداد مسائل و مشکالتي است که دستکم از
زمان تبدیلشدن این منطقه به استان دامنگیر آن بوده و مانع توسعه شده است .در ادامة این گزارش تالش ميشود
برخي از این مسایل راهبردي در حوزة اقتصاد ،صنعت و گردشگري استان شناسایي و تبیین شوند و پیشنهادهایي جهت
رفع آنها ارائه گردند.
وضعیت شاخصهای کلیدی حوزه اقتصاد ،صنعت و گردشگری استان خراسان شمالی
رتبه استان در بخشهای مختلف

رتبه  92در تولید سرانه (بدون نفت)29 ،
رتبه  92در محصول ناخالص (بدون نفت)29 ،
سهم در تولید ناخالص داخلی  0/92درصد
نسبت جمعیت استان به کشور  5/51درصد
رتبه  92در ارزش افزوده بخش کشاورزی ()29
رتبه  99در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ()29
رتبه  5در اشتغال بخش کشاورزی ()29
رتبه  00در اشتغال بخش صنعت و معدن ()29
رتبه  05در اشتغال بخش خدمات ()29
رتبه اول در مشارکت اقتصادی با  95/2درصد در سال .29
(میانگین کشوری )02/9
 55/5درصد در سال ( 29میانگین کشوری )55

تعداد شهرکها و نواحی صنعتی

 59شهرک و ناحیه صنعتی ( 2شهرک و  1ناحیه صنعتی)
 5511هکتار کل اراضی شهرکها و نواحی 190 ،هکتار
مساحت اراضی صنعتی 515 ،هکتار زمین واگذار شده
 520واحد صنعتی به بهره برداری رسیده با اشتغال  0919نفر
 29معدن در حال بهرهبرداری ( 5/1درصد از معادن کشور) با
 5025نفر اشتغال
زیرساخت 9 :هتل 59 ،مهمان پذیر 5 ،هتل آپارتمان،

نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ بیکاری

پتانسیلهای معدنی
گردشگری
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چالشها ،علل و راهکارها
 بهرهوري پایين بخش کشاورزي

طبق سرشماري سال  ،5932از کل جمعیت  331121نفر استان %13.1 ،آن ( 122311نفر) در روستا ساکن هستند.
روند جمعیتي در روستا ،مانند کل کشوري ،کاهشي بوده است .بطوریکه در سال  5911جمعیت روستایي  %13.3از
جمعیت استان را تشکیل ميداد که در سال  5931به  %15.9و در سال  5932به  %13.1نزول یافت.
به همین سیاق ،بررسي روند تغییرات تعداد و نرخ رشد اشتغال در مقاطع سرشماري نشان ميدهد که تعداد شاغالن
بخش کشاورزي با متوسط نرخ رشد  %2.92از حدود  13هزار نفر در سال  5911به بیش از  33هزار نفر در سال 5931
افزایش یافته و سپس با روندي کاهنده به حدود  32هزار نفر در سال  5932رسیده است .متوسط نرخ رشد اشتغال این
بخش در دورة پنج ساله 32ـ  5931برابر  %-1و طي دورة پانزده ساله  5911-32حدود  %2.51بوده است .در مجموع،
گرچه بخش کشاورزي  %95.1از شاغلین استان را در سال  32تشکیل ميدهد ،اما سهم این بخش از ارزش افزودة تولیدي
استان در این سال تنها در حدود  %53بوده است .قابل توجه هست که سهم اشتغال در بخش کشاورزي به  15.3درصد در
سال ( 31رتبه  5در کشور) رسیده است .به نسبت جمعیت شاغل در بخش کشاورزي ،ارزش افزودة پایینتر این بخش،
نشان از بهرهوري پایین در اقتصاد روستایي و کشاورزي دارد .آمارهاي دیگري همچون نسبت سطح زیر کشت آبي به دیم
و نسبت سطح زیر کشت به برداشت محصوالت نیز ،نشان از بهرهوري پایین این بخش دارد .میزان زیر کشت آبي در سال
زراعي  33-33در استان  %19و زیر کشت دیم  %11بود ،درحالیکه میزان زیر کشت آبي در کشور  %13و زیر کشت دیم
 %11بوده است .همچنین ،استان خراسان شمالي در سال زراعي  33-33از نظر سطح زیر کشت محصوالت رتبة  ،53اما از
نظر تولید محصوالت زراعي رتبة  21در کشور را دارا بوده است .حدود  %31کل منابع آب استان در بخش کشاورزي
مصرف ميشود ،اما راندمان آب در بخش کشاورزي استان حدود  %91است و بقیة آب بصورت سنتي مصرف و از دسترس
خارج ميشود.
این بهرهوري اقتصادي پایین در بخش کشاورزي بر جمعیت روستایي اثر گذاشته و موجب عدم رشد جمعیت در
روستاها ،خاليشدن روستاها از سکنه و مهاجرت آنها به شهرها شده است که خود باعث مشکالت دیگري مثل
حاشیهنشیني و وجود نیروهاي فاقد مهارت کار در شهرها شده است.
اما بهحتم عوامل متعددي در تضعیف کشاورزي و بهرهوري پایین آن دخیلاند که یکي از مهمترین آنها ،مشکل
تأمین آب و خشکسالي است .درحالیکه در این زمینه ،استفاده از فناوري جدید و سیستم آبیاري نوین ميتواند یکي از
راهکارهاي اصلي براي مقابله با کمآبي و خشکسالي و افزایش بهرهوري در بخش کشاورزي باشد ،تنها  %55از مزارع
آبي استان به سیستم آبیاري نوین مجهز هستند .عامل دیگر ،ضعیفماندن بخش کشاورزي در خلق ارزش و ثروت،
فرسودگي بیش از نیمي از ماشینآالت کشاورزي و تکنولوژي پایین ابزار و ادوات کشاورزي در سطح استان است .در
واقع ،سطح پایین مکانیزاسیون و ادوات کشاورزي ،از علل اصلي تأثیرگذار در وضعیت وخیم کشاورزي استان است .البته
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باید توجه داشت که با وجود موقعیت خُردهمالکي اغلب کشاورزان خراسان شمالي و عدم امکان استفاده از ماشینآالت
نوین کشاورزي در اراضي کوچک ،نميتوان با نوسازي ماشینآالت به رفع ریشهاي معضل کمبودن تولید در واحد سطح
کمک چنداني کرد .در حقیقت ،نوع نظام بهرهبرداري و مقیاس تولید ،از دیگر مباحث مهم در ساختار فضایي کشاورزي
استان و اثرگذار بر بهرهوري پایین آن است .بطوریکه در نواحي کوهستاني و کوهپایهاي استان ،نظام بهرهبرداري در وجه
غالب خانواري و کوچکمقیاس است و در گسترههاي دشتي نیز بهرهبرداريهاي خانواري نقش غالب را دارد و مقیاس
تولید نیز اغلب کوچک و متوسط است .نبود صنایع تبدیلي در بخش کشاورزي ،کمبود منابع مالي ،عدم استفاده از دانش
جدید در کشاورزي و فقدان سیاست توسعة کشاورزي در سطح استان ،از دیگر عوامل مؤثر بر بهرهوري پایین در بخش
کشاورزي استان ميباشند.
راهکارها

 انجام مطالعات وسیع و دقیق در زمینة قیمتهاي تمامشدة محصوالت موجود و معرفي الگوي بهینة کشت با عنایت
به محدودیتهاي موجود
 همزمانسازي مطالعات توسعة صنایع جانبي با حمایتهاي خرید محصوالت بخش کشاورزي
 تغییر سازمان تولید و بهرهبرداري با تأسیس شرکتهاي کشت و صنعت و یکپارچهسازي اراضي و همچنین توسعة
شرکتهاي مکانیزاسیون در راستاي کاهش هزینههاي تولید
 فراهمکردن زیرساختهاي توسعة گردشگري روستایي به عنوان بخـشي از بـازار گردشـگري و منبعـي بـراي
اشـتغال و درآمدزایي روستایي
 آموزش و ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان دارویي و توسعة صنایع جانبي آن در استان
 اِعمال سیاست آب مجازي
 ترغیب کشاورزان به کشاورزي سودآور مثل کشت گیاهان دارویي
 رکود در واحدهاي صنعتی و فقدان استراتژي توسعة صنعتی

با توجه به جواني و عمر  52سالة استان خراسان شمالي ،طبق انتظار بخش صنایع و معادن استان نیز نوپا است و
بالطبع فاقد بازدهي مورد نظر است .براساس اطالعات آمایش استان ،در سال  5932تعداد  29331نفر در بخش صنعت و
معدن اشتغال داشتهاند که  %3.9از کل اشتغال استان ( 211312نفر) است .تعداد شاغالن در بخش صنعت از حدود 21
هزار نفر در سال  5911با متوسط نرخ رشد  %5.3به بیش از  92هزار نفر افزایش یافته ،اما طي  1سال بعد با نرخ رشد
حدود  %-1/1به کمتر از  21هزار نفر در سال  5932رسیده است .متوسط نرخ رشد این بخش در طي دورة 5911-32
برابر  %-2.3برآورد شده است .اما براي همین سال  ،5932در گزارش وضعیت شاخصهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي
و امنیتي کشور که توسط مرکز ملي رصد اجتماعي کشور تهیه ميشود ،درصد اشتغال در بخش صنعت و معدن %23.2
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( 11151نفر) ذکر شده است .این اختالف فاحش آمار مربوط به وضعیت اشتغال صنایع و معادن قابلتوجه است ،این
اختالف خود نشان ميدهد که حتي هنوز در بحث آمار دقیق از وضعیت استان مشکالت بسیاري وجود دارد که بخش
صنایع و معادن نیز از آن مستثني نیست .با توجه به بازدیدهاي میداني صورتگرفته و آمار ارائهشده از سوي شرکت
شهرکهاي صنعتي ،آمار گزارش آمایش استاني به واقعیت نزدیکتر است .طبق آخرین گزارش شرکت شهرکهاي
صنعتي استان خراسان شمالي در سال  51 ،5931شهرک و ناحیة صنعتي در استان وجود دارد که تعداد واحدهاي
بهبهرهبرداريرسیده در این شهرکها و نواحي  531مورد بوده که در حدود  9325نفر اشتغال ایجاد ميکنند .با توجه به
اینکه حداقل  %12از واحدهاي صنعتي استان راکد یا غیرفعال هستند ،ظرفیت اشتغال فعال شهرکها و نواحي صنعتي
استان در حدود  2922نفر است .این در حالي است که طبق آخرین آمار سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتي در
سال  91139 ،5931واحد صنعتي با اشتغال  131913نفر در کشور وجود دارد .بنابراین ،نسبت تعداد واحدهاي صنعتي
استان در شهرکهاي صنعتي به کل کشور  %2.15بوده و نسبت اشتغال این واحدها به کل کشور  %2.11است.
جدا از واحدهاي خُرد و متوسط که بیشتر در شهرکها و نواحي صنعتي قرار دارند ،اکثر واحدهاي صنعتي بزرگ در
خارج از شهرکها هستند که بخش مهمي از اشتغال بخش صنعت و معدن را تشکیل ميدهند .در استان ،تنها  1کارگاه
داراي  12الي  33نفر کارکن وجود دارد که همگي در شهرستان بجنورد متمرکزند .تعداد کارگاههاي داراي  522الي 533
نفر کارکن استان 2 ،واحد است که یکي (آذین فورج) در شهرستان اسفراین و دیگري (آجر ماشیني بجنورد) در بجنورد
استقرار دارند .تنها کارگاه داراي  222الي  133نفر کارکن استان ،کارخانة قند شیروان است .از  9کارگاه داراي  122الي
 333نفر کارکن استان 2 ،واحد (مجتمع فوالد و کارخانه لولهسازي) در شهرستان اسفراین استقرار دارند و واحد دیگر
(سیمان بجنورد) در شهرستان بجنورد احداث شده است 2 .مجتمع بزرگ صنعتي استان یعني پتروشیمي بجنورد
(خراسان) و آلومیناي جاجرم داراي بیش از هزار نفـر کارکن ميباشند .استان داراي  551معدن بوده که  31معدن با
ظرفیت اشتغال  5531نفر فعال است .طبق آخرین آمارِ سازمان مدیریت و برنامهریزي در سال  ،5939ارزش افزودة
بخش صنعت و معدن در حدود  %23از تولید ناخالص داخلي استان را تشکیل ميدهد.
بیشتر صنایع و شهرکها و نواحي صنعتي استان در نیمة شرقي استان (شامل محدوده شهرستانهاي بجنورد،
شیروان ،اسفراین ،و فاروج) قرار دارند و بیشتر واحدهاي صنعتي استان که در شهرکها و نواحي استان فعالاند ،هماکنون
با مشکالت عدیدهاي روبهرویند .براي مثال ،در شهرک صنعتي بجنورد که قدیميترین شهرک استان است ،فقط  %52از
 11واحد صنعتي در این شهرک فعال هستند .اکثر شرکتهاي خُرد و متوسط استان با مشکالت عدیدهاي چون عدم
نقدینگي ،هزینههاي باالي تولید ،فقدان نیروي ماهر کار ،عدم شکلگیري زنجیرههاي تولید و خوشههاي صنعتي،
ضعیفبودن بخش توسعه و تحقیق صنایع و عدم امکان رقابت در بازار که خود نتیجة مشکالت قبلي است ،دستوپنجه
نرم ميکنند .واحدهاي صنعتي بزرگ استان و نیز کارخانة قند شیروان ،از قدیميبودن ماشینآالت تولیدي رنج ميبرد و
پتروشیمي بجنورد نیروي ماهر خود را از بیرون استان تأمین کرده و سود آن نیز از استان خارج ميشود.
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یکي از علل عدم پیشرفت توسعة صنعتي استان ،فقدان استراتژي توسعة صنعتي در استان است .عدم مطالعات دقیق
کارشناسي ،عدم ثبات مدیریتي در طول این  52سال و نگاه مکانیکي به توسعه که صرفاً توسعه را معادل صنعتيشدن
ميداند ،ازجمله علل اَبترماندن و ناکارآمدي بخش صنعت و معدن استان است .اصرار بر وجود صنایع در استان ،آنهم در
بخشهاي مختلف بدون نگاه کارشناسي و آیندهنگري ،بسیاري از واحدهاي صنعتي را به مرز ورشکستگي رسانده است.
براي مثال ،تمرکز بر شکلگیري زنجیرة تولیدي صنایع مرتبط با کشاورزي ،با توجه به فعالبودن بخش کشاورزي
استان ،توجیهپذیر بوده ،درحالیکه اقدام کمي در این مورد صورت گرفته است .این در حالي است که هم اکنون نیز
پیوندي قوي میان بخش کشاورزي با بخش صنعت استان وجود دارد .چنانکه در سال  5933از  5223میلیارد ریال مواد
اولیة کشاورزي مصرفي در صنایع استان ،متجاوز از  %31از داخل استان تأمین شده که چغندرقند ،پنبه و شیر اقالم عمدة
آن را تشکیل ميدهند و عمدتاً در کارگاههاي بزرگ صنعتي استان (داراي  52نفر کارکن و بیشتر) فرآوري ميگردند .این
امر نشاندهندة این است که اگر صنایع تبدیلي مرتبط با بخش کشاورزي ایجاد شود ،کشاورزي استان حتي با همین
سطح از بهرهوري نیز ،قادر به تأمین مواد اولیة صنایع مرتبط است .عالوه بر این ،با توجه به بافت روستایي استان ،روحیة
صنعتي و رقابتي نیز همچنان در مردم شکل نگرفته است .فعاالن بخش صنعتي بدون توجه به عارضهیابي صنایع خود و
بخش تحقیق و توسعه ،صرفاً به حمایتهاي دولتي وابسته شدهاند و درصورتیکه کاالي آنها از طرف نهادهاي دولتي
خریداري نشود ،به دلیل عدم رقابتيبودن قیمت تمامشده ،با مشکل فروش جدي در بازار روبهرو ميشوند.
راهکارها

 ایجاد زنجیرة تولید بخصوص در اطراف واحدهاي بزرگ صنعتي و تولیدات کشاورزي استان و همچنین تشکیل
خوشههاي صنعتي در صنایع عمده و داراي پتانسیل استان
 تعیین استراتژي توسعة صنعتي استان با توجه به مطالعات کارشناسي و ظرفیتهاي واقعي موجود در استان
 جهتدهي حمایتهاي دولتي و کارشناسي دانشگاهها به سمت تحقیق و توسعة صنایع و عارضهیابي نقاط ضعف
صنایع ،بجاي تزریق خام نقدینگي
 عدم توجه و استفاده از پتانسيل مرز

استان خراسان شمالي ،علیرغم داشتن مرز مشترک با کشور ترکمنستان ،فاقد مبادي ورود و خروج بار و مسافر با این
کشور است و این امر از طریق مرز باجگیران واقع در استان خراسان رضوي انجام ميشود .این استان  235کیلومتر مرز
مشترک با کشور ترکمنستان دارد .استان خراسان شمالي از بین  51استان مرزي ،تنها استان مرزي است که هیچگونه
مبادي رسمي گمرکي و مبادالتي با کشور مجاور خود ندارد .در دنیاي امروزي ،تبادالت تجاري ،گمرکي و ترانزیت کاالها
یکي از مسیرهاي بااهمیت در تولید ارزش افزوده است ،اما پتانسیل باالیي که استان در این زمینه دارد ،بياستفاده مانده
است .استان خراسان شمالي امکان و ظرفیت باالیي در تبادل کاال با کشور ترکمنستان و آسیاي میانه دارد ،اما هنوز
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نتوانسته از پتانسیل موجود بهرهبرداري کرده و امکان گسترش فعالیتهاي خدمات بازرگاني را در منطقه مهیا سازد .با
توجه به اهداف تمرکززدایي از منطقة خراسان و توزیع فعالیتها در بین سه استان ،این امکان براي استان خراسان
شمالي به وجود آمده که در تقسیم کار بین سه استان نقش فعالتري در مبادالت مرزي ایفا نماید.
در دولتهاي هفتم و هشتم ،تالشهاي گستردهاي براي ایجاد مرز مشترک با ترکمنستان در منطقة پرسهسو در
استان خراسان شمالي صورت گرفت که به دالیل مختلف بينتیجه ماند .هم اکنون نیز دو کشور ارادة سیاسي چنداني
براي ایجاد مرز رسمي در این ناحیه ندارند .درصورت راهاندازي بازارچة مرزي پرسهسو ،گمرک این بازارچه نیز فعال
خواهد شد .بازارچة پرسهسو طي مصوبه شمارة /31233ت2933هـ مورخ  5939/55/1به تصویب رسیده است ،اما تاکنون
به مرحلة عملیاتي نرسیده است .درصورت فعالشدن بازارچة مرزي پرسهسو ،ميتوان به گسترش مبادالت بازرگاني با
کشور ترکمنستان و سایر کشورهاي آسیاي میانه ،امیدوار بود .ایجاد مرز رسمي و بازارچههاي رسمي با کشور ترکمنستان
در استان خراسان شمالي ،نیاز به ارادة جدي سیاسي دو طرف دارد .با توجه به بکربودن بازار آسیاي میانه و کشور
ترکمنستان و پتانسیل و ظرفیت باالتر اقتصادي کشور ایران ،مسؤلین اقتصادي و سیاسي ما باید بطور جدي پیگیر ایجاد
مرزهاي رسمي بیشتر و ایجاد مسیرهاي ترانزیتي مناسبتر با کشور ترکمنستان باشند .مسؤلین محلي یکي از علل تأخیر
گشایش مرز را ،عدم تمایل طرف ترکمنستاني ميدانند .این امر با کاهش هزینة حملونقل ،باعث افزایش میزان
صادرات ،افزایش درآمدهاي گمرکي کشور و تقویت مسیر ترانزیتي جنوب به شمال شده که از منظر سیاسي نیز براي
کشور مفید است .عالوه بر آن ،ایجاد بازارچههاي مرزي و تعاونيهاي مرزنشیني موجب افزایش کیفیت زندگي اقتصادي
و معیشتي مردم محلي و مرزي ميشود .در کنار این مزایا ،مبادالت تجاري و اقتصادي با کشورهاي مرزي موجب تقویت
امنیت مرزهاي کشور نیز ميشود.
راهکارها

 حمایت و مشارکت دولت در توسعة ظرفیتهاي فیزیکي و اجتماعي مورد نیاز توسعه بویژه در مناطق مرزي و
کمتر توسعهیافته به منظور تعادلبخشي به توزیع و سهم جمعیت و فعالیت استان
 افزایش فشار کارشناسي اقتصادي-سیاسي از سطح استان به تصمیمگیران اصلي و شکلگیري ارادة سیاسي به
منظور تشکیل مرز رسمي در استان خراسان شمالي
 تجهیز و تقویت جایگاه بازارچههاي مرزي در تجارت منطقه از طریق تنوعبخشي به صادرات ،در راستاي ایجاد
تعادل و توازن درون استاني و رفع محرومیت از مناطق حاشیهاي و مرزي
 توسعة صنایع تولید کاالهاي مورد نیاز کشورهاي منطقه در جوار بازارهاي مصرف این کشورها در مرز ،با
اولویت صنایع تبدیلي و تولیدي کشاورزي و کاالهاي مصرفي بادوام براي همسایگان شمالي

8

گزارش مسئلهشناسي راهبردي توسعه در استان خراسان شمالي

 -2-3حوزة سياست محيط زیست ،آب و کشاورزي
بخش عمدة استان خراسان شمالي داراي اقلیم خشک نیمهسرد ،محدودهاي از شمال غرب و جنوب داراي اقلیم
نیمهخشک معتدل و بیاباني سرد است .مساحت قلمروهاي جنگلي استان ( 199هزار هکتار)  %51و پوششهاي گیاهي
مرتعي ( 5.1میلیون هکتار)  %11از مساحت استان را دربرميگیرد .استان دربرگیرندة بخشي از دو حوضة آبریز اترک و
کویر مرکزي و همچنین بخش کوچکي از حوضههاي آبریز قرهسو-گرگانرود و قرهقوم است .حوضة آبریز رودخانة اترک
با مساحت  23192کیلومتر مربع ،بزرگترین و مهمترین زیرحوضة هیدرولوژیک استان خراسان شمالي به شمار ميرود.
استان خراسان شمالي از نظر زمین مناسب براي کشاورزي ،سکونت و فعالیت ،داراي وضعیت نسبتاً مناسبي است و
همچنین داراي تنوع زیستي ،توپوگرافي ،اکوسیستم جنگلي و اقلیمي ميباشد .از دیگر ویژگيهاي استان ميتوان به
وجود بزرگترین معدن بوکسیت شناختهشده در ایران و واقعشدن بزرگترین معدن آلومیناي کشور در استان اشاره کرد.
استان خراسان شمالي داراي تنوع اقلیمي فراوان و آب و هواي دلپذیر است .وجود ذخیرهگاههاي با ارزش ژنتیکي باال و
تنوع گونههاي جانوري و گیاهي بویژه گیاهان دارویي ،از دیگر ظرفیتهاي استان است.
اما در کنار این ظرفیتها ،استان از یک سو با مخاطرات طبیعي همچون لرزهخیزي ،وقوع سیل و فرسایش مواجه
است و از سوي دیگر ،در حوزة محیط زیست ،آب و کشاورزي نیز با مسایل و چالشهاي اصلي روبهروست که در این
قسمت به بررسي و واکاوي این مسایل در بخشهاي محیط زیست ،آب و کشاورزي پرداخته ميشود .در بخش محیط
زیست ،سه دسته از مسایل تحت عنوان آالیندههاي هوا و اقلیم ،پسماند و تنوع زیستي قابل اشاره و بررسي است .در
زمینة آب ،مشکالت کمّي و کیفي با ریشهها و عوامل مختلف قابل رَدیابي است و در بحث کشاورزي مسائل کالني
همچون بهرهوري و کارآیي ،آمایش مکاني و محصولي و تلفات محصوالت ،از مشکالت قابل شناسایي است.
وضعیت شاخصهای کلیدی حوزه محیط زیست ،آّب و کشاورزی استان خراسان شمالی
تنوع زیستی و طبیعی

دارای تنوع اقلیمی و زیستی کم نظیر
دارای بیش از  50هزار و  921هکتار ذخیره گاه جنگلی از
گونه های ارس ،زالزالک ،فندق ،گردو ،انجیر ،انار ،بلوط ،انگور
وحشی و...
گونه های جانوری :قوچ اوریال ،پلنگ ایرانی ،خرس قهوه
ای،یوزپلنگ اسیایی ،کبک دری ،باالبان ،گربه شنی ،گربه
وحشی ،گربه پاالس ،تشی ،رودک ،تیهو ،دال ،دلیجه

آب و بارش

متوسط بارش ساالنه  900میلیمتر
متوسط دمای استان 50.01درجه سانتیگراد
حجم کل آب های تجدیدپذیر یک میلیارد و 900
میلیونمتر مکعب در سال
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 29درصد مصرف آب در بخش کشاورزی 9 ،درصد در بخش
شرب و  9درصد در صنعت
سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی استان 920هزار هکتار
رتبه  59در کشور بر اساس سطح زیر کشت
509090هکتار اراضی زراعی آبی (سال )29
515102هکتار اراضی زراعی دیم (سال )29
محصوالت باغی :انگور  ،سیب  ،گردو  ،گیالس و آلبالو
غالت (گندم و جو ) ،گیاهان صنعتی (پنبه ،چغندرقند،
آفتابگردان) و محصوالت علوفهای (یونجه ،ذرت)
راندمان آب در بخش کشاورزی  01درصد

کشاورزی

چالشها ،علل و راهکارها
 پسماند و مواد زائد

مسئلة اصلي استان در این زمینه ،به فرایند جمعآوري ،ذخیرهسازي و دفع پسماندهاي خانگي و شهري باز ميگردد.
این مسئله در شهرستان بجنورد پُررنگتر است و عالوه بر آلودگيهاي وسیع در محدودة دفع پسماند ،در بسیاري از
مواقع بوي نامطبوع زباله و پسماند از محل دفع به سمت شهر ميوَزد و نارضایتي شهروندان را نیز در پي دارد.
فقدان تهیه و عملیاتيشدن طرح جامع مدیریت پسماند و عدم تأمین اعتبار و همچنین جایابي غلط کارخانة کود
کمپوست که مشکالت زیادي را ایجاد کرده ،موجب شده انتقال و دفع پسماند همچنان در منطقة باباموسي انجام شود.
دپوي فلهاي زباله و پسماند برخالف استانداردها و موازین علمي دفن پسماند ،موجب آتشسوزي ،آلودگي منطقه و
همچنین انتقال بوي بد زبالهها در اثر وزش باد به سمت شهر شده است .درحالیکه روش منطقي و صحیح دفع پسماند،
مبتني بر تفکیک زبالهها و دفن آن از طریق ساخت النههاي طبقاتي و پوشش با الیههاي خاک و جذب شیرابهها است.
راهکارها

 تدوین و اجراي برنامة جامع مدیریت پسماند در استان
 راهاندازي کارخانة کود کمپوست
 تفکیک زباله از مبدا توسط شهرداري و شهروندان
 دفع اصولي و بهداشتي زباله هاي خطرناک و ویژه
 مذاکره شرکت ها و سرمایه گذاران براي راه اندازي خطوط بازیافت و تولید انرژي از پسماند
 آالیندههاي اقليم
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علیرغم اقلیم مناسب و آب و هواي نسبتاً خوب ،استان از وجود ریزگردها و آلودگيهاي اقلیمي رنج ميبَرد .گرچه
این مسئله هنوز در شرایط بحراني قرار نگرفته است ،اما در برخي از روزها وجود گردوغبار و افزایش حجم ریزگردها در
آسمان شهر بجنورد ،هواي شهر را ناسالم کرده و سالمتي شهروندان را به خطر مياندازد.
بروز ریزگردها را ميتوان متأثر از چند عامل دانست .دلیل اول ،وزش باد و به حرکت درآمدن گردوغبار از کانونهاي
ریزگرد استان که پوشش گیاهي خود را از دست دادهاند ،ميباشد .وجود خشکسالي ،شخم غیراصولي اراضي کشاورزي و
چراي بيرویة دام در مراتع و فرسایش خاک ،از علل اصلي توسعة بیابانزایي و شکلگیري کانونهاي گردوغبار در استان
هستند .دلیل دیگر ،استقرار واحدهاي آسفالت و شن و ماسه در اطراف شهر بجنورد است که از عوامل تشدید این وضعیت
هستند .در کنار این عوامل ،ورود ریزگردها از دشت قرهقوم ترکمنستان به استان خراسان شمالي و بعضا استان هاي همجوار
را ميتوان منشأ خارجي پدیدة ریزگرد در استان دانست.
راهکارها

 توجه به حساسیتهاي زمین در کشاورزي
 مالچپاشي و استفاده از بادشکنهاي طبیعي
 مذاکره با مسئوالن کشور ترکمنستان براي کنترل کانون هاي تولید گرد و غبار
 نظارت بر واحدهاي صنعتي آالینده و تولیدکننده گرد و غبار
 پیشگیري از کاهش رطوبت خاک
 فرسایش خاک

استان در سالهاي گذشته با معضل فرسایش خاک مواجه بوده که همچنان نیز ادامه دارد .فرسایش خاک در برخي
از نقاط استان خراسان شمالي  51تن در هر هکتار و باالتر از حد معمول است .خسارت مستقیم و ساالنة ناشي از
فرسایش و تخریب خاک در کشور باال بوده و در استان نیز وقوع سیالبها مستقیماً متأثر از همین عامل است .مطالعات
آمایش نشان ميدهد که  59.13 ،52.23و  %19.11از مساحت استان به ترتیب داراي شدت فرسایش خیلي کم ،کم و
متوسط و  22.13و  %2.15دیگر به ترتیب داراي شدت فرسایش زیاد و خیلي زیاد ميباشند.
گرچه عوامل طبیعي همچون وجود سنگها و رسوبات حساس به فرسایش در استان ،در این امر دخیل است ،اما
تخریب جنگلها و مراتع مهمترین علت افزایش روند فرسایش خاک در این استان است .از عوامل انساني مؤثر ميتوان
به بوتهکني در مراتع و قطع درختان جنگلي ،چراي زودهنگام و بيرویة مراتع و ازبینرفتن پوشش گیاهي طبیعي ،عدم
رعایت اصول کشاورزي و شخم زمین در جهت شیب دامنهها ،عدم رعایت اصول آبیاري و تولید هرزآبها در مزارع،
تجاوز به حریم رودخانهها و تشدید فرسایش کنارهاي ،تغییر کاربري و تخریب و تبدیل باغات به اراضي زراعي و
مسکوني اشاره کرد.
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راهکارها

 ارتقاء سیستم هاي نظارتي براي حفاظت بیشتر از مراتع و جنگلها
 تعادلبخشي بین تعداد دام و ذخایر مرتعي موجود
 جلوگیري از تغییر کاربري باغات و مراتع
 رعایت اصول کشاورزي پایدار از جمله عدم شخم در جهت شیب دامنه ها
 معضالت کمّی و کيفی منابع آب

متوسط بارش ساالنه در خراسان شمالي  292میليمتر و حجم کل آبهاي تجدیدپذیر استان ،یک میلیارد و 122
میلیون متر مکعب در سال است %35 .از این حجم (معادل  312میلیون متر مکعب) مربوط به آبهاي سطحي و %93
(معادل  192میلیون متر مکعب) مربوط به آبهاي زیرزمیني است .مجموع چاههاي داراي پروانة بهرهبرداري در استان،
 2هزار و  339حلقه چاه با برداشت ساالنة  111میلیون متر مکعب است .استان در بخش منابع آب ،در دو عرصة کمّي و
کیفي با مشکالتي مواجه است.
منابع کمّي آب استان در شرایط فعلي با مشکالت جدي مواجه است و همین موجب شده تا شرکت آب منطقهاي
استان ،بهرهبرداري از منابع آب زیرزمیني در  3دشت از 55دشت استان را ممنوع اعالم کند .تداوم خشکسالي ،شرایط
خاصي را بر منابع آب استان حاکم کرده و حدود  %12از حجم مخازن سدهاي استان خالي است .طي دو دهة گذشته،
سطح آب زیرزمیني در دشت اسفراین  51متر ،دشت شیروان  55متر و دشت صفيآباد  3متر کاهش یافته و آبدهي
رودخانههاي استان نیز طي  52سال گذشته روند کاهشي محسوس داشته است .ازبینرفتن آبخوانها و سفرههاي آب
زیرزمیني و کاهش ظرفیت تغذیة منابع آب زیرزمیني و به تبع آن نشست زمین و واردشدن خسارت سنگین به
زیرساختها و تأسیسات زیربنایي ،خشکشدن قنوات و چشمهها و بایرشدن زمینهاي کشاورزي ،از پیامدهاي
برداشتهاي بيرویه از منابع است.
مهمترین علت کمبود منابع آب ،برداشتهاي بيرویه و غیرمجاز از منابع آبهاي سطحي و زیرزمیني در استان
است .گفته ميشود ساالنه  12میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمیني نیز بصورت غیرمجاز برداشت ميشود .مجموع
تعداد چاههاي غیرمجاز استان خراسان شمالي ،دو هزار و  323حلقه با حجم تخلیة بیش از  91میلیون متر مکعب است.
همچنین ،کاهش بارندگي ،بهرهبرداري غیر مجاز در باالدست سدها و مصرف باالي آب ذخیرهشده در پشت سدها ،از
عمدة دالیل کاهش حجم آب ذخیرهشده در پشت سدهاي استان است.
آلودگي آبهاي زیرزمیني استان خراسان شمالي و کاهش کیفیت منابع آب ،از مسایل دیگر استان در حوزة آب
است .ورود پسابهاي صنعتي بویژه از صنایع خارج از شهرکهاي صنعتي و فاضالب خانگي و همچنین ورود
آالیندههاي شیمیایي ،سموم کشاورزي و آالیندهاي میکروبي ،از مهمترین عوامل افزایش آلودگي و کاهش کیفیت منابع
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آب استان است .سیستم فاضالب شهري بجنورد هنوز به اتمام نرسیده و مشکالتي در این زمینه پیشروست .رهاسازي
پسابها به رودخانهها و رسوب آنها به آبهاي زیرزمیني نیز ،عامل دیگر کاهش کیفیت منابع آب استان است.
راهکارها
براي بهبود کمّي منابع آب ،راهکارهاي زیر پیشنهاد ميشود:
 نظارت جدي بر بهرهبرداريهاي مجاز از منابع آب و برخورد با بهرهبرداريهاي غیر مجاز
 مکانیزه کردن کشاورزي و اجراي روشهاي مدرن آبیاري
 جلوگیري از تبدیل اراضي دیم به آبي
 تعیین تکلیف و پلمپ چاههاي غیرمجاز
بهبود کیفي منابع آب در استان نیز مستلزم راهکارهاي زیر است:
 اتمام سیستم فاضالب شهري بجنورد و راهاندازي سیستم جمعآوري فاضالب در دیگر شهرهاي استان
 الزام تمام شهرکهاي صنعتي به تجهیز و راهاندازي تصفیهخانههاي صنعتي
 اتمام و تجهیز سیستم فاضالب شهري
 نظارت بر صنایع خارج از شهرکهاي صنعتي
 آمایش نامطلوب کشاورزي

بخش کشاورزي استان خراسان شمالي نیز همانند بسیاري از مناطق کشور درگیر آمایش نامطلوب است .به گفتة
کارشناسان کشت ،اقالمي چون چغندرقند بهاره و گوجهفرنگي در استان مناسب نبوده و باید متوقف شود و یا کاهش
چشمگیري یابد .الگوي کشت ،ابزار مهم سیاستگذاري در بخش کشاورزي است و نگاه ملي در این عرصه راهگشا
نیست .چراکه هر منطقه مختصات اقلیمي و جغرافیایي خاص خود را دارد و تصمیمگیريها باید براساس آن انجام شود.
براي مثال ،استان ظرفیت مناسبي براي کشت گیاهان دارویي دارد ،اما توجه معنيداري در این عرصه دریافت ننموده
است.
گفته ميشود علیرغم تعیین الگوهاي کشت از سوي مسؤالن امر ،این الگوها در سالهاي گذشته توسط کشاورزان
رعایت نشده است .با فرض مطلوببودن این الگوهاي ترویجي کشت ،مهمترین علل رعایتنشدن آنها را ميتوان شرایط
بد اقتصادي ،فقدان آموزش و تأثیر اقدامات ترویجي دانست؛ عللي که موجب ميشود کشاورزان هر سال طبق سنت
قبلي اقدام به کشت محصوالتي چون گندم و جو و صیفيجات نمایند یا اینکه همگي به سمت کشت یک یا چند
محصول خاص بروند و در نتیجه موجب اُفت قیمت شوند.
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راهکارها

 بیمه محصوالت کشاورزي و اتخاذ سیاست هاي تضمیني براي پوشش ریسک هاي احتمالي
 تنظیم الگوي کشت مطابق با بازار مصرف و شرایط منطقهاي
 آموزش مؤثر و حمایت از کشاورزان
 ترغیب کشاورزان به کشت محصوالت صنعتي و مناسب منطقه مثل پنبه
 ترغیب کشاورزان به کشت محصوالت کشاورزي اقتصادي تر مثل گیاهان دارویي
 -3-3حوزة سياست اجتماعی و فرهنگی

براساس سالنامة آماري سال  ،5932از کل جمعیت  312212نفري استان ،حدود  %15آن را جمعیت شهري ،حدود
 %11را جمعیت روستایي و حدود  %2را جمعیت عشایري تشکیل ميدهد .ترکیب سني استان به شرح زیر است:
 زیر  51سال (کودک و نوجوان)%23.3 :

 23-51سال (جوان)%92.3 :

 13-92 سال (بزرگسال)%21.9 :

 12-31سال (میانسال)%52 :

 31 سال و بیشتر (سالمند)%1.51 :
روند مهاجرت استان حاکي از آن است که در فاصلة دهة  5911-5931به ازاي هر  522نفر مهاجر خارجشده از
استان 31 ،نفر به استان وارد شدهاند ،درحالیکه همین تعداد در فاصلة سالهاي  5931-5932برابر با ورود  523نفر
مهاجر در ازاي هر  522نفر مهاجر خارجشده از استان است .در سال  ،5932نرخ باسوادي جمعیت  3ساله و بیشتر این
استان ،برابر با  %32.9بود که این شاخص براي مردان و زنان ساکن در استان به ترتیب برابر با  31.9و  %11.9برآورد
شد .ضمناینکه نرخ باسوادي استان باالتر از متناظر آن در کل کشور ( )%11.1است .همچنین ،تعداد دانشآموختگان
دانشگاهي این استان در سال مذکور برابر با  15339نفر بود که از این تعداد %23.5 ،داراي مدرک کارداني%31.9 ،
کارشناسي و  %1.3کارشناسي ارشد و باالتر بودهاند.
پس از این مقدمة اجمالي در مورد وضعیت اجتماعي و فرهنگي استان ،در این قسمت به معرفي و تبیین مهمترین
مسائل اجتماعي و فرهنگي استان خراسان شمالي و درعینحال مهمترین راهکارها جهت رفع یا تخفیف این مسایل
پرداخته ميشود.
شاخصهاي فرهنگی و اجتماعی استان خراسان شمالی
در سال  ،5932نرخ باسوادي جمعیت  3ساله و بیشتر این استان ،برابر با  %32.9بود که این شاخص براي
نرخ باسوادي

مردان و زنان ساکن در استان به ترتیب برابر با  31.9و  %11.9برآورد شد .ضمناینکه نرخ باسوادي استان
باالتر از متناظر آن در کل کشور ( )%11.1است.

پيشیگرفتن طالق از

نسبت طالق به ازدواج در استان خراسان شمالي در سال  ،5932حدود  51واقعة طالق در برابر هر  522واقعة

ازدواج

ازدواج است که در مقایسه با سال  5931که برابر با  3بود ،افزایش داشته است ،این تغییرات در کشور از  53به
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براساس آمار معاونت طرح و برنامه و بودجة نیروي انتظامي کشور ،میزان معتادین و دستگیرشدگان مواد مخدر
به ازاي هر  522هزار نفر در استان به ترتیب در سالهاي  5932 ،5931و  5935برابر با  992هزار 531 ،هزار
و  222هزار نفر است که این میزان در همین سالها در کل کشور برابر با  192هزار 513 ،هزار و  515هزار
خریدوفروش مواد
مخدر

نفر ميباشد و نشان ميدهد که از ابتداي دهة  5932این روند در استان با شیبي سریعتر از وضعیت کل کشور
پیشي گرفته است.
یکي از نکات قابلتوجه در استان ،وضعیت اعتیاد زنان است که از هر  522هزار نفر ،در سالهاي ،5931
 5932و  5935به ترتیب برابر با  23 ،11و  51نفر از زندنیان مواد مخدر را زنان تشکیل دادهاند .این اعداد
زماني گویاتر است که بدانیم در همین سالها تعداد زنان دستگیرشده و زنداني براي کل کشور به ترتیب برابر
با  1 ،29و  3نفر بوده است.
نرخ رشد پروندههاي ورودي به دادگستري استان در فاصلة سالهاي 5932تا  5939برابر با  2.33بوده است.

ضرب و شتم و سرقت

میزان سارقان دستگیرشدة استان در سال  ،5935برابر با  535.3نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت بوده
است که نسبت به سال  5931افزایش  59درصدي داشته است.

 نزاعهاي خيابانیدستهجمعی
ضعف سرمایه

میزان نزاعهاي خیاباني در استان در سال  5931برابر با  %3.3بود (در برابر  %21.1در کل کشور) که در سال
 5932به  %53.2افزایش یافت (در برابر  %53.3در کل کشور) و در سال  5935به  %21.3بالغ گردید (در برابر
 %53.3در کل کشور).
رتبة سرمایة اجتماعي استان در سال  53 ،5931است که جز  51استان داراي سرمایة اجتماعي پایین ميباشد.

اجتماعی
 مردم استان علیرغم اینکه براساس شاخصهاي خاص توسعه در کشور ،در وضعیت پایینتر از متوسط
وضعيت نگرشی و
ارزشی

قرار دارند ،اما نسبت به مراجع دولتي و حکومتي دیدگاهي مثبت داشته و از عملکرد آنها رضایت دارند.
 مردم استان احساس خوشبختي کمتري نسبت به کل کشور تجربه ميکنند ،باتوجه به الگوي پاسخدهي
آنان به رضایتمندي از زندگي ميتوان گفت ،احساس ناخشنودي بیش از هر چیز معطوف به نیازهاي
عیني همانند وضعیت مسکن ،وضعیت مالي ،روند قیمت کاالها و مسئلة بیکاري است.

چالشها ،علل و راهکارها
 پيشیگرفتن طالق از ازدواج

ازدواج یکي از مهمترین پدیدههاي اجتماعي ،فرهنگي و زیستي مربوط به جامعه و انسان محسوب ميشود که متأثر
از تحوالت جامعه و هم تأثیرگذار بر تحوالت خانواده ميباشد .الگوهاي ازدواج تحت تأثیر «تغییرات ساختاري»و «تغییر
ایدهها و اشاعه آن» و به طور کلي متأثر از جایگاه جوامع است .از همینرو با توجه به آن که استان خراسان شمالي داراي
ششمین رتبه طالق در کشور است ،روند ازدواج و طالق استان خراسان شمالي طي سالهاي  5931تا  5932مورد
بررسي قرار ميگیرد.
طبق آمار موجود ،از سال  5931تا  5932تعداد ازدواجهاي ثبتشدة کل استان خراسان شمالي افزایش یافته است و
از  52هزار و  332ازدواج در سال  5931به  52هزار و  331ازدواج در سال  5932رسیده است .این افزایش نرخ ازدواج
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هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستایي اتفاق افتاده و تفاوتي از این نظر در بین دو مناطق وجود ندارد .تغییر
ساختار سني جمعیت استان به لحاظ حجم باالي موالید در دهة  5932و افزایش تعداد مردان و زنان در سن ازدواج در
سالهاي اخیر ،ميتواند ازجمله علل افزایش تعداد ازدواج در استان باشد که این تغییرات از هرم سني جمعیت نیز کامالً
مشهود است .عالوه بر افزایش جمعیت در معرض واقعة ازدواج ،افزایش تعداد دفترخانههاي ازدواج و طالق را نباید نادیده
پنداشت .بنابراین ميتوان اذعان داشت که رشد مشاهدهشده فقط ناشي از رشد واقعي واقعة ازدواج نبوده ،بلکه این ارقام
نشاندهندة رشد ثبت ازدواجهاي صورتگرفته نیز ميباشد.
تعداد طالق ثبتشده و میزان تغییر آن طي سالهاي  5931تا  5932نشان ميدهد که در سال  ،5931در برابر هر
هزار نفر جمعیت  52ساله و بیشتر داراي همسر در استان خراسان شمالي 2.9 ،واقعة طالق ثبت شده است که در سال
 5932به  9.1واقعه افزایش یافته است (این نسبت در حال حاضر در کل کشور ،برابر با  2.3واقعه است).
همچنین ،نسبت طالق به ازدواج در استان خراسان شمالي در سال  ،5932حدود  51واقعة طالق در برابر هر 522
واقعة ازدواج است که در مقایسه با سال  5931که برابر با  3بود ،افزایش داشته است ،این تغییرات در کشور از  53به 22
واقعه است .از همین رو ،نرخ افزایش این نسبت در استان قریب به دو برابر و به عبارتي بیشتر از کل کشور بوده است.
راهکارها
 تاکید بر تغییر الگوي ازدواج اجباري از طریق آگاهيبخشي به خانوادهها در انجمنهاي محلي
 تغییر رویکرد نسبت به نقش مشاوره در فضاي عمومي از طریق تبلیغات رسانهاي و حضور در مراکز عمومي
قابل دسترس مردم
 شکستن تابوهاي سنتي که بر منفور بودن امر طالق و طرد شدن فرد مطلقه (بویژه زنان) در جامعه تاکید دارد
 تشویق و ترغیب خانوادهها جهت حمایت از فرزندان دختر و پسر براي ادامه تحصیل
 افزایش برخی جرایم

 -1خریدوفروش مواد مخدر :با بررسي وضعیت زندانیان استان خراسان شمالي طي سالهاي  5931تا ،5932
شاهد روند افزایشي میزان این شاخص طي سالهاي مذکور هستیم؛ بطوریکه در سال  5932در این استان 21.1 ،نفر به
ازاي هر ده هزار نفر جمعیت ،در زندان محبوس بودهاند (باالتر از میانگین کشوري  95.3نفر) که زندانیان جرایم مواد
مخدر و روانگردان ،بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهاند .طبق آمار موجود ،بیشتر زندانیاني که در زندانهاي
استان خراسان شمالي نگهداري ميشوند ،محل تولد آنان نیز استان خراسان شمالي بوده است .از همین رو ،باید اذعان
داشت که مسبّبین آسیبها و سپس جرایم استان در این دو زمینه ،بومي خراسان شمالي بوده و جمعیت مهاجر استان در
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حوزة مواد مخدر و روانگردان خطر خاصي را شامل استان نميکنند .بنابراین ،ریشة بخشي از ناهنجاريهاي شایع در
استان را ،باید در منش و کنشهاي فرهنگي و اجتماعي خاص مردم استان جستجو کرد.
براساس آمار معاونت طرح و برنامه و بودجة نیروي انتظامي کشور ،میزان معتادین و دستگیرشدگان مواد مخدر به
ازاي هر  522هزار نفر در استان به ترتیب در سالهاي  5932 ،5931و  5935برابر با  992هزار 531 ،هزار و  222هزار
نفر است که این میزان در همین سالها در کل کشور برابر با  192هزار 513 ،هزار و  515هزار نفر ميباشد و نشان
ميدهد که از ابتداي دهة  5932این روند در استان با شیبي سریعتر از وضعیت کل کشور پیشي گرفته است.
یکي از نکات قابلتوجه در استان ،وضعیت اعتیاد زنان است که از هر  522هزار نفر ،در سالهاي  5932 ،5931و
 5935به ترتیب برابر با  23 ،11و  51نفر از زندنیان مواد مخدر را زنان تشکیل دادهاند .این اعداد زماني گویاتر است که
بدانیم در همین سالها تعداد زنان دستگیرشده و زنداني براي کل کشور به ترتیب برابر با  1 ،29و  3نفر بوده است.
درگیري زنان بهمثابة مربیان نسل آیندة یک جامعه و ستونهاي محافظ ارزشهاي اخالقي و رفتاري به مواد مخدر بیش
از مردان ،فرزندان ،وابستگان و نسل آتي را به سوي انحراف و بيهنجاريهاي متعدد سوق خواهد داد.
براي مبارزة بهینه با خریدوفروش مواد مخدر در استان ،راهکارهاي زیر پیشنهاد ميشود.
 برخورد شدید و قانوني با قاچاقچیان مواد مخدر در روستاها و درصورت امکان تبعید آنان با هماهنگي قضایي از
محل روستا
 محدودسازي دسترسي آسان مصرفکنندگان مواد مخدر صنعتي
 باالبردن هزینة ارتکاب جرم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتي براي مجرمین
 آشنانمودن عموم مردم با مجازات و عواقب قانوني مصرف ،صدمات و آسیبهاي مواد مخدر صنعتي
 توجه به آموزش افراد در آستانة خطر اعتیاد به مواد مخدر بویژه در مدارس و دانشگاهها
 ایجاد اشتغال مناسب براي آحاد مردم و رعایت عدالت اجتماعي
 توجه ادارات ذیربط نسبت به شرایط خانوادههاي دچار مشکالت اجتماعي نظیر طالق و فوت والدین
 ارائه و گسترش خدمات اقتصادي و فرهنگي به خانوادههاي متأهلیني که به زندان افتادهاند ،به منظور کمک به
بازپروري فرد و جلوگیري از انحراف خانوادة وي
 -2ضرب و شتم و سرقت :ضرب و شتم و سرقت دو موضوع اصلي پروندههاي قضایي تشکیلشده در استان را
شامل ميشوند .نرخ رشد پروندههاي ورودي به دادگستري استان در فاصلة سالهاي 5932تا  5939برابر با  2.33بوده
است .میزان سارقان دستگیرشدة استان در سال  ،5935برابر با  535.3نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت بوده است که
نسبت به سال  5931افزایش  59درصدي داشته است.
یکي از عوامل مؤثر در سوقیافتن به سمت بزهکاري و انحرافات اجتماعي ،گسستهشدن پیوندهاي عاطفي و روحي
میان اعضاي خانواده است .ضرب و شتم و سرقت را ميتوان یکي از نشانگان کاهش سرمایة اجتماعي و همچنین
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بدبیني میان مردم نسبت به دستگاه حکومتي و روابط بینفردي دانست .در تأیید همین وضعیت است که باید گفت رتبة
سرمایة اجتماعي استان در سال  53 ،5931است که جز  51استان داراي سرمایة اجتماعي پایین ميباشد.
مبارزه با جرم ضرب و شتم و سرقت در استان نیازمند تدابیر خاصي است که در اینجا به برخي از مهمترین آنها اشاره
ميشود.
 تغییر و اصالح برخورد دوستان ،افراد فامیل و همسایگان با فرد منحرف و جلوگیري از نگاه و برخورد قهرآمیز و طرد
اجتماعي کساني که دچار انحراف شدهاند.
 حمایت نهادي از کساني که براي دورهاي تحت نظر مراکز بازپروري بودهاند.
 تحت پوشش قراردادن افرادي که به هر دلیل ناگزیر از اقامت در خیابان و پارکها هستند .این کار ميتواند برعهدة
یک سازمان رفاه اجتماعي گسترده باشد.
 بخش عمدهاي از بزهکاري و کجرفتاري ناشي از فقدان و ضعف نظارت اجتماعي است .هرگاه نظارت اجتماعي
تضعیف شود ،همنوایي افراد با هنجارها و ارزشهاي جامعه دچار گسستگي و ضعف خواهد شد و فردگرایي و
گسیختگي فردي بیشتر ميشود و احتمال بروز ناهنجاري افزایش ميیابد .افزایش نظارت اجتماعي از طریق
خانواده ،دوستان و فامیل و آحاد افراد جامعه ،نقش بسزایي در جلوگیري از بزه و جرم دارد که این وظیفه را ميتوان
با رسمیتبخشي قانوني به گروههاي قومي در روستاها و شوراهاي محله در شهرها تا حد مطلوبي پوشش داد.
 ازآنجاکه مقدار مجازات ممکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند ،به بيعدالتي در مجازات دامن خواهد زد.
ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق ،عواقبي را نیز خواهد داشت .رفتارهاي فردي و تصمیمات شخصي
ضابطان و قضات ،تغییر شکل جرم و ارتکاب جرایم دیگر براي فرار از جرم فعلي ،مواردي هستند که گاه
ارزشیافتن جرم و یا بيتأثیري مجازات را به همراه خواهد داشت .لذا ،توجه به تناسب میان جرم و مجازات و
همچنین پیامدهایي که در اثر مجرم شناختهشدن زندگي یک فرد به وجود ميآیند ،ضروري است.
 تدوین برنامة جامع براي مدیریت و ساماندهي سارقین سابقهدار
 آگاهسازي سارقین در بند در حوزههاي مختلف فرهنگي ،اقتصادي و سیاسي و ...با برگزاري کالسهاي آموزشي در
زندان و برپایي دورهها و کارگاههاي مهارتبخشي
 -3نزاعهاي خيابانی دستهجمعی :با استناد به آمار رسمي و ثبتي کشور در ارتباط با آسیبهاي اجتماعي استان
خراسان شمالي ،آمار تلفات نزاع در استان خراسان شمالي طي سالهاي  5931تا  ،5935شاهد روند متغیر است؛ بطوري-
که بیشترین نزاعهاي دستهجمعي این استان در سال  5935اتفاق افتاده است .از سویي ،بنا بر آمار ارائهشده از سوي
نیروي انتظامي استان ،میزان نزاعهاي خیاباني در استان در سال  5931برابر با  %3.3بود (در برابر  %21.1در کل کشور)
که در سال  5932به  %53.2افزایش یافت (در برابر  %53.3در کل کشور) و در سال  5935به  %21.3بالغ گردید (در
برابر  %53.3در کل کشور).
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همچنین ،در رابطه با علت این نزاعها ،توزیع درصدي اَشکال نزاعهاي دستهجمعي مسلحانه و غیرمسلحانه در سال
 5935حاکي است که اختالفات خانوادگي ( ،)%25.3اختالفات مالي و ملکي ( )%25.3و اختالفات قومي و قبیلهاي
( )%1.1به ترتیب مهمترین دالیل این نزاعها در بین مردم بودهاند.
با توجه به آمار و روند فوق ،کاهش نزاعهاي خیاباني دستهجمعي در استان ضروري و نیازمند تدابیري است که در
زیر به برخي از مهمترین آنها اشاره شده است.
 انجام مطالعات و اقدامات مؤثر به منظور ترمیم و توسعة زیرساختهاي الزم در مناطق حاشیهاي .زیرا ساکنان این
مناطق ،مهاجراني هستند که از روستاها وارد بافت حاشیهاي شهرها شدهاند و نتوانستهاند در چارچوبهاي اجتماعي
و فرهنگي شهر ادغام شوند.
 تشویق ازدواج بین طایفه و اقوام به منظور ایجاد و تقویت روح تعاون و همکاري و گاه حل معضالت و نزاعهاي
فامیلي؛ ازدواجي که به عنوان یک سازوکار طي قرنها نقش یک عامل استحکامبخش روابط اجتماعي در جوامع
سنتي را ایفا ميکرده و در اینجا نیز توصیه ميشود.
 تشکیل گروههایي در روستاها و محالت به سرپرستي و نظارت ریشسفیدان و کدخدایان محل براي مداخلة بهموقع
و سازنده در اختالفات محلي و گسترش فرهنگ میانجيگري در حلوفصل اختالفات
 آموزش افراد جامعه نسبت به حلوفصل مسئلة نزاع و نحوة آرامکردن افراد جهت کاهش پیامدهاي آن همانند انتقام
جویي ،نزاعهاي دنبالهدار ،تخریب اموال طرفین نزاع و...
 تالش در جهت جمعآوري سالحهاي سرد در بین سرنشینان وسایل نقلیة شخصي و عمومي
 تالش جهت رفع خُردهفرهنگ حمل سالح از طریق برخورد قانوني و شدید با حاملین سالح سرد در سطح استان
 هماهنگي دستگاههاي قضایي ،انتظامي و امنیتي دربارة شیوة رویارویي با نزاعها و مسبّبین آنها به منظور کاهش
نزاعهاي جمعي
 تدوین سامانة رصد آمار و ترکیب نزاعهاي جمعي
 وضعيت نگرشی و ارزشی

نگرشها و ارزشهاي افراد ازجمله شاخصهایي است که وضعیت فرهنگي جامعه و رویکردهاي غالب آن را نشان
ميدهد .برخي از معضالت مشهود استان خراسان شمالي را بطور مستقیم و غیرمستقیم ميتوان در نگرشهاي مردم
مشاهده کرد .در همین زمینه ،مقایسة معرفهاي نگرشي و ارزشي مردم استان با کل کشور ،داللت بر دو واقعیت زیر
دارد:
مردم استان علیرغم اینکه براساس شاخصهاي خاص توسعه در کشور ،در وضعیت پایینتر از متوسط قرار
دارند ،اما نسبت به مراجع دولتي و حکومتي دیدگاهي مثبت داشته و از عملکرد آنها رضایت دارند .این
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موضوع ،اعتماد نهادي و به عبارتي سرمایة اجتماعي باالیي را براي حکومت و دولت تولید ميکند که
بایستي نهایت تالش را براي حفظ و بازتولید آن صورت دهد.
مردم استان احساس خوشبختي کمتري نسبت به کل کشور تجربه ميکنند ،اما باتوجه به الگوي پاسخدهي
آنان به رضایتمندي از زندگي ميتوان گفت که احساس ناخشنودي آنان بیش از هر چیز معطوف به
نیازهاي عیني همانند وضعیت مسکن ،وضعیت مالي ،روند قیمت کاالها و مسئلة بیکاري است.
راهکارها

 طبق نتایج پیمایشهاي ملي در ایران ،مردم استان خراسان شمالي نسبت به نهادهاي دولتي اعتماد قابلقبول و
باالتر از نرخ میانگین کشوري دارند و به نهادهاي عمومي دولتي همچون دانشگاه مطمئن هستند .از همین رو،
ميتوان جهت رفع نیازهاي خاص استان و حلوفصل مسائل استان به نهادهایي همچون دانشگاه ،بسیج و
فرمانداري رجوع کرده و از این نهادها بهمثابة حلقة واسط جهت رفع مسائل بهره بُرد .بنابراین ،به نظر ميرسد مي-
توان با اتکا به نهادهاي امین مردم در استان خراسان شمالي در جهت رفع نیازهاي خاص و حل مسائل استان اقدام
کرد .اتکا به نیروي اثرگذاري نهادهایي همچون دانشگاه و تبدیل آن به قطب حل مسائل خاص همچون بیکاري،
توجه به علل و پیامدهاي طالق و برگزاري دورههاي هماندیشي جوانان ،ميتواند راهگشاي حل بخشي از مسایل
در استان باشد.
 تقویت نهادهاي مدني استان بویژه نهادهاي دانشگاهي
 پیگیري مدام و مستمر وضعیت مراجعین به نهادهاي دولتي تا حل وفصل مشکالت جهت افزایش اعتماد به آنها
 برگزاري مسابقات آزاداندیشي و گفتگو در محالت مختلف شهرستانهاي استان
 تقویت و حمایت از گروههاي ورزشي و هنري و فرهنگي شهرستانهاي استان
 -4جمعبندي و نتيجهگيري
گزارشي که از نظر گذشت ،روایتي بود بر مسایل و چالشهاي اصلي توسعه در استان خراسان شمالي در سه حوزة )5
اقتصاد ،صنعت و کشاورزي ،محیط زیست ،آب و کشاورزي ،و  )9اجتماعي و فرهنگي .در هر کدام از این سه حوزه،
شاخصهها و معرفهایي دالّ بر مسئلهمندبودن برخي حوزهها و در نتیجه وضعیت توسعهنیافتگي استان در این حوزهها
معرفي و تبیین شدند و راهکارهایي مشخص براي هر کدام ارائه شدند.
در همین زمینه ،مسایل و چالشهاي اصلي استان در حوزة اقتصاد ،صنعت و گردشگري ،ضعف بخش کشاورزي و
عدم توسعة اقتصاد کشاورزي ،وضعیت نامناسب واحدهاي صنعتي و نبود استراتژي توسعة صنعتي و عدم استفاده از
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پتانسیل مرز ميباشند که در این بین ،رفع مشکالت بخش کشاورزي با توجه به درگیربودن نیمي از مردم با این بخش،
از اولویت بیشتري در مسیر توسعة استان برخوردار است.
همچنین ،در بخش محیط زیست ،آب و کشاورزي ،چنانچه ظرفیتهاي طبیعي و اکولوژیکي استان با مدیریت پایدار
همراه شود ،پاسخگوي تبدیل آن به یکي از قطبهاي کشاورزي کشور خواهد بود .روند کاهش منابع آب و احتمال
خشکساليهاي دورهاي ،بيتوجهي به اصول کشاورزي پایدار و حفظ زیستبوم ميتواند این استان را به سمت نابودي
منابع طبیعي و تنوع زیستي پیش ببرد؛ بحراني که خود ميتواند شکلگیري و گسترش پیامدهایي چون مهاجرت ،فقر،
خشونت و ...را نیز در پي داشته باشد.
در حوزة اجتماعي و فرهنگي ،گرچه وضعیت استان خراسان شمالي بحراني یا ویژه نیست ،اما توجه به برخي
شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي بویژه در زمینة آسیبهاي اجتماعي حائز اهمیت است .براي مثال ،استان داراي رتبة 3
طالق در کل کشور است ،وضعیت آسیبهاي اجتماعي ازجمله سرقت ،ضرب و شتم و بطور خاص نزاعهاي خیاباني نیاز
به تأمل و تدبیر دارد و درخصوص نرخ اعتیاد و دستگیرشدگان مواد مخدر نیز ،باید در استان تمهیداتي بکار گرفته شود.
بخشي از ریشة آسیبهاي اجتماعي در استان را ميتوان در عواملي چون بیکاري ،عدم اشتغال دائم ،رشد بخشهاي
حاشیهنشین در شهرهاي استان ،عدم رسیدگي و ساماندهي نواحي حاشیهنشین و احساس محرومیت نسبي مردم نسبت
به سایر طبقات اجتماعي جستجو کرد.
تمرکزگرایي و تحرک جمعیتي نیز به بخشي از واقعیت توسعهنیافتگي در استان خراسان شمالي دامن زده است.
بطوریکه شرایط مناسب جغرافیایي و اقلیمي در مرکز و نیمة شرقي استان ،موجب تمرکز امکانات و جمعیت در این
بخشها و بخصوص در شهرهاي بجنورد و شیروان شده و در نتیجه شاهد میزان برخورداري بیشتر مناطق جنوبي و
شرقي استان در مقایسه با مناطق شمالي و غربي هستیم .این موضوع سبب شکلگیري روند مهاجرت از مناطق جنوبي و
شرقي به مرکز استان و سایر نقاط کشور شده است .این عدم تناسب در توزیع امکانات و خدمات ،در کنار خُردشدن
تقسیمات سیاسي استان ،یکي دیگر از عوامل پیچیدگي شرایط استان و در نتیجه دشواري برونرفت از کالف
توسعهنیافتگي است.
در سویة دیگر ،یکي دالیل ناکامي اقدامات توسعهاي و به عبارتي وضعیت توسعهنیافتگي استان خراسان شمالي،
عدم ثبات مدیریتي در استان است .بطوریکه استان خراسان شمالي در طي  59سال (از بدو تأسیس در سال 5932
تاکنون)  3استاندار داشته است ،این در حالي است که اکثر استانهاي کشور ازجمله خراسان رضوي ،تهران و اصفهان در
همین مدت  1یا  1استاندار داشتهاند .یعني بطور میانگین استانداران این استانها حدود  9سال زمان براي اجراي برنامهها
خود داشتهاند ،اما در استان خراسان شمالي این مدت کمتر از  2سال بوده که قطعاً زمان کافي براي اجراي برنامههاي
میانمدت و بلندمدت نخواهد بود .نکتة مهم اینکه اکثر قریب به اتفاق استانداران خراسان شمالي غیربومي بوده و احتماالً
همان زمان اندک مدیریت خود را نیز به آشنایي با وضعیت استان در حوزههاي مختلف سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي اختصاص دادهاند .به عبارت دیگر ،زمان مفید پیادهسازي برنامهها و سیاستهاي مد نظر استانداران تقریباً ناچیز
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بوده است .تغییر این تعداد استاندار و گماردن مدیران غیربومي بر مسند امور استان ،از دید نخبگان بومي یکي از
مهمترین علل عقبماندگي استان است .چه بسا این تغییر ،به نوبة خود موجب تغییرات گسترده در سطوح مختلف
مدیریتي استان ميشود و در نتیجه ،مدیران میاني استان اغلب در شرایط نامطمئن و بالتکلیف به سر بُرده و قدرت
تصمیمگیريهاي کالن و برنامهریزيهاي بلندمدت از ایشان سلب شود .البته اخیراً در بین مسؤلین و کارشناسان استان،
اجماع قابلتوجهي درخصوص لزوم ثبات مدیریتي به وجود آمده و نمایندگان ،ائمة جمعه و سایر افراد مؤثر بر این نکته
تأکید نمودهاند .ضمناینکه در همین زمینه ،ایجاد توافق بین نخبگان محلي و مسؤلین بومي و چانهزني و انتقال مطالبات
خود به مرکز به منظور ایجاد ثبات مدیریتي قوي و کارا در استان ،و توجه بیشتر مسؤلین سیاسي دولت مرکزي به این
مسئله که استانهاي توسعهنیافته و حاشیهاي احتیاج به مدیریت باتجربه در سطح کالن و همچنین ثبات مدیریتي دارند،
ميتواند راهگشا باشد.
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