
فصل ششم

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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شکوفایی استان

شما  زندگی  محل  شهرستان  در  دهد،  می  نشان  را  ما  استان  در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از  نمونه  چند  زیر  تصاویر  ٭ 
دستاوردهای عمرانی چه بوده است؟

دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمیدرس چهاردهم

شکل1ــ6ــ برخی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در استان

به پیروزی رسید. این انقالب عالوه بر یک رویداد سیاسی ــ مذهبی، تحولی عظیم در تمام  انقالب اسالمی در سال 1357 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، عمرانی و ... به وجود آورد.

بعد از انقالب اسالمی با تالش و پی گیری مداوم مسئوالن پروژه های مهم صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امکانات رفاهی زیادی 
از قبیل تأمین آب آشامیدنی، تولید برق، واحدهای تأسیساتی و عمرانی که قبل از آن بی نصیب بودیم، برای اکثر نقاط کشور اسالمی 



140

 برای مطالعه 

از جمله استان خراسان شمالی فراهم شد. اکنون به بررسی بخشی از این فعالیت ها به عنوان دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی 
می پردازیم.

1ــ فعالیت های صنعتی و معدنی
بعد از انقالب اسالمی در زمینٔه توسعٔه صنعتی و معدنی گام های مؤثری برداشته شده و در جهت آن پروژه های مهمی به اجرا 

در آمده که باعث ایجاد اشتغال در سطح قابل توجهی شده است.
٭ در شهرستان محل زندگی شما کدام فعالیت های صنعتی و معدنی انجام می گیرد؟ فهرستی از آنها را تهیه کنید.

٭ شهرک های صنعتی استان بیشتر در کدام شهرستان متمرکزند؟ علل استقرار این شهرک ها در این شهرستان را بیان کنید؟ 

جدول1ــ6ــ مقایسۀ فعالیت های صنعتی و معدنی استان  در سال های1 1384 و 1388 

تعداد در سال 1388تعداد در سال 1384نوع فعالیت و شاغالنردیف

78177جوازهای تأسیس صادر شده کارگاه های صنعتی 1

1542پروانه های صادر شده کارگاه های صنعتی2

189966میزان اشتغال حاصل از پروانه های صادر شده3

7469تعداد کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر 4

40374362تعداد شاغالن کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر5

97446تعداد شرکت های تعاونی صنعتی6

6311766تعداد شاغالن شرکت های تعاونی صنعتی7

1694تعداد شرکت های تعاونی فرش دستباف8

49461تعداد شاغالن شرکت های تعاونی فرش دستباف9

1931معادن فعال10

211644تعداد شاغالن معادن فعال11

712شرکت های تعاونی معدنی فعال12

8054شاغالن شرکت های تعاونی معدنی فعال13

1ــ با توجه به تأسیس استان در مرداد 1383، دستیابی به آمارهای سال 1357 مقدور نبوده و غالبًا از آمارهای سال 1384 تا آخرین اطالعات موجود، استفاده شده است.
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شکوفایی استان

 برای مطالعه 

شهرک ها و نواحی صنعتی1 استان: بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، در جهت ایجاد مراکز و مهیا کردن فضایی 
برای رشته ها و حرفه های مختلف صنعتی، در اقدامی هماهنگ با سایر استان ها، در استان خراسان شمالی نیز ایجاد شهرک ها و نواحی 
صنعتی از سوی مسئوالن تصویب شد و مکان هایی برای آنها اختصاص یافت که بسیاری از آنها به بهره برداری رسیده و در تعدادی 
از شهرستان ها در حال تأسیس اند. این اقدام از یک سو موجب جذب سرمایه های بخش خصوصی در مسیرهای تولیدی متناسب با 

نیازهای جامعه شده و از سوی دیگر زمینٔه اشتغال به کار جوانان را فراهم کرده است. 

جدول2ــ6ــ فهرست شهرک ها و نواحی صنعتی استان 

موقعیتنام شهرک/ نام ناحیۀ صنعتیردیف
مساحت 

کل)هکتار(
فاصله تا مرکز 
استان)کیلومتر(

تاریخ شروع آماده 
سازی

3821370کیلومتر2 جادٔه بجنورد ــ گرگانشهرک صنعتی بجنورد1

شهرک صنعتی حصار گرمخان2
کیلومتر20 جادٔه بجنورد ــ 

شیروان
ــ

ــ20

3
شهرک صنعتی ــ کارگاهی 

بجنورد
کیلومتر1 جادٔه بجنورد ــ 

شیروان
15

11387

14051384کیلومتر5 جادٔه بجنورد ــ گرگانشهرک صنعتی بیدک4

1ــ تفاوت شهرک با ناحیه در کارکرد و مساحت آنهاست. مساحت ناحیه کمتر از شهرک بوده و بیشتر در زمینٔه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی )صنایع غذایی(، فعال است. 
مدیریت نواحی صنعتی قباًل به عهدٔه وزارت جهاد کشاورزی بود ولی اکنون در سطح کل کشور به شرکت شهرک های صنعتی واگذار شده است.

شکل2ــ6ــ چشم اندازی از یک شهرک صنعتی در استان
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74661378کیلومتر6 جادٔه شیروان ــ قوچانشهرک صنعتی شیروان)سلمان(5

17651375کیلومتر5 جادٔه شیروان ــ قوچانناحیٔه صنعتی شیروان6

60831386کیلومتر7 جادٔه فاروج ــ شیروانشهرک صنعتی فاروج7

شهرک صنعتی اسفراین8
ــ  اسفراین  جادٔه  کیلومتر10 

بجنورد
100

501374

ناحیٔه صنعتی عباس آباد)گراتی(9
کیلومتر25 جادٔه اسفراین ــ 

سبزوار
75

801371

11/2521378کیلومتر7 جادٔه آشخانه ــ گرگانناحیٔه صنعتی مهمانک10

شهرک صنعتی مانه و سملقان11
کیلومتر3 جادٔه آشخانه ــ 

شهرآباد
140

481386

شهرک صنعتی جاجرم12
کیلومتر4 جادٔه جاجرم ــ 

کارخانه آلومینا
100

2501385

شکل 3ــ6ــ نقشۀ موقعیت مکانی شهرک ها و نواحی صنعتی استان

شهرک صنعتی

ناحیه صنعتی موجود

ناحیه صنعتی در حال ساخت

منطقه ویژه اقتصادی



143

شکوفایی استان

مزایای استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی
ــ استفاده آسان از زمین صنعتی دارای آب و برق، خیابان کشی، سند و صورت مجلس تفکیکی، پرداخت نقد 

و اقساط حق انتفاع از تأسیسات
ــ استفاده از امکانات زیربنایی و موقعیت ممتاز شهرک صنعتی

ــ عدم نیاز به اخذ استعالم از ادارات و دستگاههای دولتی
به علت قرار داشتن در منطقه صنعتی تصویب شده هیئت  ــ ایجاد ارزش افزوده زمین و تأسیسات احداثی 

وزیران و سایر ادارات و دستگاه های دولتی
ــ امکان استفاده از واحدهای خدماتی مثل باسکول، نگهبانی، رستوران، نمایشگاه محصوالت، آموزشکده، 

مسجد، سالن اجتماعات، آتش نشانی، تاکسی تلفنی، پست، بیمه، بانک و ... در شهرک صنعتی
ــ امکان استفاده از سرویس رفت و آمد مشترک واحدهای صنعتی

ــ امکان استفاده از تولیدات نیروی متخصص و ماهر و تجارب واحدهای صنعتی درون شهرک
ــ عدم نیاز به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری و پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت و ساز

 برای مطالعه 

2ــ فعالیت های عمرانی
در زمینٔه فعالیت های عمرانی بعد از انقالب اسالمی می توان به سه بخش عمدٔه زیر اشاره کرد:

عمران روستایی: انجام پروژه های مهمی از جمله ایجاد شبکه های برق رسانی، آبرسانی، گازرسانی، ایجاد مراکز مخابراتی و 
واگذاری تلفن به روستاییان، تهیه و اجرای طرح های  هادی روستایی از جملٔه آن هاست.

 برای مطالعه 
جدول3ــ6ــ اقدامات عمرانی قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی در روستاهای استان

نرخ رشد ساالنه)%(تا پایان سال 1388تا سال 1357عنوان زمینه ردیف

258656آبادی های دارای برق1

456755/6روستاهای دارای آب آشامیدنی2
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11941466/1احداث راه روستایی)کیلومتر(3

015656/45آسفالت راه روستایی)کیلومتر(4

01256/45روستاهای دارای آسفالت معابر5

03536/45روستاهای دارای خانه بهداشت6

148006/23روستاهای دارای ارتباط مخابراتی7

60714191/93تعداد مدارس روستایی8

شکل4ــ6ــ وضعیت برخورداری شاخص های زیربنایی روستاهای استان تا پایان مرداد 1389

بنیاد مسکن )اجرای طرح(  
   

بنیاد مسکن )تهیۀ طرح(     

 شرکت برق     

 مخابرات      

خانۀ بهداشت روستایی       

اداره کل راه و ترابری      

شرکت گاز      

آبفای روستایی

  درصد برخورداری

گاه
ست

م د
نا

0                     20                     40                    60                     80                   100                 120

عمران شهری: در بخش دوم فعالیت های عمرانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی، می توان به فعالیت ها و دستاوردهایی اشاره 
کرد که باعث پیشرفت و رونق بسیاری از شهرهای استان شده است. برای اطالع بیشتر به جدول 4ــ6 توجه کنید.
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100

93

100

38
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شکوفایی استان

 برای مطالعه 

جدول4ــ6ــ مقایسۀ فعالیت های عمران شهری در استان، از سال 1383 تا 1389 

عنوان زمینهردیف
تعداد/درصد/ضریب در سال 

1383
تعداد/درصد/ضریب در سال 

1389
نرخ رشد ساالنه)%(

88/6099/51/82درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری1

ــ143769ــتعداد مشترکین برق 2

9158/33تعداد شهرهای دارای گاز3

9/834/818/68ضریب نفوذ کاربران اینترنت4

91811/11تعداد شهرهای تحت پوشش آب شهری5

0233/33تعداد تصفیه خانه های فاضالب شهری6

11068121658810/79تلفن ثابت فعال7

1510329782230/12تلفن همراه 8

شکل5ــ6ــ نمایی از پروژه های مهم عمران شهری در استان بعد از پیروزی انقالب اسالمی
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 برای مطالعه 

راه و ترابری: به جدول و نمودار زیر توجه کنید. با مقایسٔه عملکرد دولت ها بعد از تأسیس استان در زمینٔه راه سازی چه 
نتایجی می توان گرفت؟

جدول5ــ6ــ مقایسۀ فعالیت های انجام گرفته در بخش راه و ترابری استان، از سال 1383 تا 1389 

یف
نرخ رشد کل دوره )%(سال 1389سال 1383نوع راه ارتباطیرد

متوسط نرخ رشد 
ساالنه)%(

010020033/33بزرگراه1

3854106/291/05راه اصلی2

40051024/184/03راه فرعی3

029120033/33دسترسی فرعی4

730165377/4712/91آسفالت راه روستایی5
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شکل6ــ6ــ نمودار مقایسه ای طول راه های ارتباطی استان در سال های 1383 و 1389
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شکوفایی استان

فعالیت

1ــ منظور از فعالیت های عمرانی در شهر و روستا چیست؟
2ــ کدام دستگاه ها و نهادهای انقالبی مسئول پی گیری و اجرای طرح های عمرانی در استان هستند؟

3ــ از طرح های عمرانی انجام شده و در دست اجرای محل زندگی خود گزارشی تهیه نموده و در کالس ارائه 
دهید.

شکل7ــ6ــ بخشی از فعالیت های انجام گرفته پس از انقالب اسالمی در بخش راه و ترابری استان

3ــ فعالیت های علمی ــ آموزشی

شکل 8  ــ6ــ نمایی از پروژه های آموزشی استان بعد از پیروزی انقالب اسالمی
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 برای مطالعه 

همانطور که انقالب اسالمی در زمینه های مختلف جهت توسعه و رونق استان خراسان شمالی دستاوردهای مهم و چشمگیری 
ـ آموزشی نیز اقدامات زیادی انجام شده است که می توان به افزایش سطح پوشش تحصیلی در کلیٔه دوره های  داشته است، در زمینٔه علمیـ 
ابتدایی تا پایان دورهٔ متوسطه )به ویژه در روستاها که قبالً فاقد هرگونه امکانات آموزشی بودند(، توسعٔه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، 
گسترش رشته های مختلف برای ادامٔه تحصیل در سطوح مختلف دانشگاهی )از کاردانی تا کارشناسی ارشد( و ... اشاره کرد. در نهایت 

دستاوردهای انقالب در زمینٔه علمی ــ آموزشی را می توان در دو بخش »آموزش و پرورش« و »آموزش عالی« بررسی کرد )شکل 8 ــ6(.
آموزش و پرورش: تحصیل و آموزش )به ویژه آموزش عمومی( در هر جامعه ای، یکی از ارکان اساسی آن جامعه است و 
حق مسلم کلیٔه افراد جامعه است که از نعمت سواد بهره مند شوند. با در نظر گرفتن این مسئلٔه حساس و مهم می توان گفت که قبل از 
انقالب بسیاری از مناطق، بخش ها و روستاهای استان ما از داشتن مدرسه و محل آموزش بی بهره بودند. اما پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، با توجه به اهمیت و جایگاه علم در جامعه و بها دادن به تعلیم و تربیت، از سوی مسئوالن فعالیت های فراوانی صورت گرفته 
است که از جمله می توان به گسترش و ایجاد مدارس در تمام مناطق، بخش ها و روستاهای استان اشاره کرد. یکی از اقدامات مهم 

نظام جمهوری اسالمی در زمینٔه آموزش و پرورش، تأسیس »مدارس شبانه روزی« بوده است.
٭ به نظر شما تأسیس این مدارس چگونه زمینٔه ادامه تحصیل دانش آموزان روستایی را فراهم کرده است؟

در جدول زیر بخشی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در زمینٔه آموزش و پرورش درج شده است.

جدول6ــ6ــ مقایسۀ درصد باسوادی استان در چند دورۀ سرشماری 
یف

باسوادی روستایی)%(باسوادی شهری)%(باسوادی کل)%(سالرد

113554060/826/6
2136556/47142/9
3137564/3175/5356/96
413857178/8963/09

جدول7ــ6ــ مقایسۀ شاخص های آموزش و پرورش در استان، از سال 1375 تا 1385 

یف
عنوان شاخصرد

سال تحصیلی
 75ــ 1374

سال تحصیلی
 85ــ 1384

نرخ رشد کل
 دوره )%(

متوسط نرخ رشد 
ساالنه )%(

2529352644004/430/44تعداد باسوادان در مناطق روستایی1
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شکوفایی استان

21795330961934/753/48تعداد باسوادان در مناطق شهری2

25023430476319/651/97تعداد باسوادان مرد3

22091927151420/552/05تعداد باسوادان زن4

120436113/6711/37تعداد دانشجویان تربیت معلم5

آموزش عالی: قبل از انقالب تنها یک مرکز آموزش عالی در استان خراسان شمالی وجود داشت که آموزشکدٔه کشاورزی 
اکثر  تأسیس شدند. در حال حاضر  استان  زیادی در  دانشگاه های  انقالب  پیروزی  از  بود. پس  فردوسی مشهد  دانشگاه  به  وابسته 
شهرهای استان دارای دانشگاه هستند و تعداد دانشگاه های استان هم اکنون به 38 واحد دانشگاهی افزایش یافته است. در بجنورد، 
دانشگاه های بجنورد، علوم پزشکی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، آزاد اسالمی، مراکز تربیت معلم، دانشکدٔه علوم 
قرآنی و مؤسسات آموزش غیردولتی غیر انتفاعی در حال فعالیت اند. در سال 1357، تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در استان 

بسیار کم و ناچیز بوده که اکنون آمار دانشجویان استان به 42553 نفر افزایش یافته است. 

 برای مطالعه 

جدول 8ــ6ــ تأسیس مراکز آموزش عالی استان بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی

یف
نام دانشگاه/مؤسسه رد

آموزش عالی
سال 

تأسیس
تعداد دانشجو

تعداد اساتید تعداد هیأت علمی
غیر هیأت علمی

شاخص هیأت 
علمی به دانشجو1

شاخص استاد 
به دانشجو

تعداد 
رشته استادیارمربی

1384دانشگاه بجنورد1
1979+ و 12 

ارشد
3019135401114

121210ــ138480968دانشگاه علوم پزشکی2

1368دانشگاه پیام نور3
18743+ و 58 

ارشد
30955648231/6146

8/6538ــ380ــــ13773287دانشگاه فنی و حرفه ای4

5
دانشگاه جامع علمی ــ 

کاربردی
10/9365ــ257ــــ13842809

1ــ »شاخص هیأت علمی به دانشجو« از نسبت بین تعداد کل جمعیت دانشجویی به تعداد اعضای هیأت علمی به دست می آید.
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1366دانشگاه آزاد اسالمی6
9952+ و 737 

ارشد
1365146057/1616/5255

7
دانشکده علوم قرآنی 

بجنورد
138618021244072

1963815/3413ــ1363518دانشگاه فرهنگیان8

207289/0815/8418ــ1385346912غیردولتی غیر انتفاعی9

361ــــ42553210812115جمع

4ــ فعالیت های فرهنگی
قبل از انقالب، استان ما فاقد بسیاری از امکانات فرهنگی بود. پس از پیروزی انقالب اسالمی مسئوالن تمام تالش خود را به 
کار گرفتند تا در بخش های مختلف محرومیت زدایی کنند و به پیشرفت استان بپردازند. در این جهت گسترش مراکز فرهنگی و ایجاد 
مکان هایی که در مسیر فعالیت های فرهنگی مؤثر و مورد نیاز قرار دارند، مورد توجه قرار گرفت و در این بخش کتابخانه ها، کانون های 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی ــ هنری و سایر مراکز وابسته تأسیس شدند.

جدول9ــ6ــ مقایسۀ برخی از خدمات و مراکز فرهنگی استان در سال های 1384 و 1388 

رشد متوسط ساالنه)%(سال 1388سال 1384نوع و زمینۀ فعالیت فرهنگیردیف

022596150میزان تولید برنامٔه صدا و سیمای استانی1

5914/29تعداد سالن های وابسته به ادارٔه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی2

5910413/8نمایشگاه های فرهنگی و هنری برپا شده3

143219/57چاپخانه های تحت نظارت ادارٔه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی4

274411/97تعداد عنوان کل روزنامه توزیع شده5

13623112/94تعداد عنوان کل مجله توزیع شده6
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5ــ فعالیت های بهداشتی ــ درمانی
موضوع بهداشت و درمان در هر جامعه ای، یکی از ارکان ضروری آن جامعه است و از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار 
است. قبل از انقالب بسیاری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی و درمانی بی نصیب بودند. بعد از 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی توجه به سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نیز مانند سایر بخش ها در دستور کار قرار 
گرفت و در این جهت اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. برای اطالع بیشتر به جدول 10ــ6 مقایسٔه شاخص های بهداشتی و درمانی 

در سال های 1384 و 1389، مراجعه شود.

 برای مطالعه 

جدول10ــ6ــ مقایسۀ شاخص های بهداشتی و درمانی استان در سال های 1384 و 1389

رشد متوسط ساالنه)%(نرخ رشد کل دوره )%(سال 1389سال 1384شاخص هاردیف

26036333/076/61تعداد پزشک عمومی1

9415146/539/31تعداد پزشک متخصص2

0/430/60/330/07سرانٔه پزشک به ازای هر 1000 نفر3

680/8421/054/21 /0سرانٔه تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 نفر4

424711/242/25تعداد مراکز بهداشتی ــ درمانی روستایی5

455418/183/64تعداد مراکز بهداشتی ــ درمانی شهری6

33537110/22/04تعداد خانه های بهداشت7

6600تعداد بیمارستانهای استان8

56271624/14/82تعداد تخت های بیمارستانی 9

فعالیت
در مورد یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی در زمینٔه بهداشتی و درمانی در محل زندگی خود به صورت 

گروهی تحقیق نموده و گزارش آن را به کالس ارائه دهید.
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چشم انداز آیندۀ استاندرس پانزدهم

سی و سه سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی می گذرد و درخت انقالب امروز به حدی بزرگ و تنومند شده که شاخ و 
برگ آن بر تمامی گسترٔه ایران اسالمی سایه افکنده است. پیشتر گفته شد که، بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
استان در سال های پس از انقالب رشد چشمگیری داشته است. با توجه به دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی و با در نظر گرفتن 
استعدادهای خدادادی، موقعیت خاص، توان های محیطی، نیروی انسانی ماهر و متخصص، خراسان شمالی می تواند در آینده در 
بسیاری از زمینه ها رشد و شکوفایی پیدا کند. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه مسئوالن استان به این توانمندی ها توجه کنند و در راه 
توسعه و پیشرفت استان گام های اساسی را بردارند. با تمام این نقاط قوت و فرصت ها در مسیر توسعٔه استان ضعف ها و تهدیدهایی 

وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

شکل 9ــ6ــ بخشی از توانمندی های استان مبنایی برای چشم انداز آینده
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برخی از مهم ترین مشکالت و محدودیت ها برسر راه توسعۀ استان
ــ وجود گسل های فعال، قرار داشتن در کمربند زلزله خیز کشور، سیل خیزی، سیل گیری و وقوع حرکات دامنه ای

ــ ضعف شبکه های زیربنایی اعم از راه، ارتباطات و انرژی
ــ ضعف خدمات و تأسیسات شهری

ــ عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع
ــ ضعف زیرساخت های بازرگانی نوین

ــ کمبود تأسیسات رفاهی، امکانات فراغتی، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری
ــ ضعف شبکه آموزش عالی و مراکز فنی و حرفه ای در استان

ــ نبود استراتژی توسعه صنعتی 
ــ کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی 

ــ وجود اقلیم نیمه خشک سرد در بیشتر نقاط استان و توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش 
ــ تکنولوژی پایین و فرسودگی ماشین آالت

           شکل10ــ6ــ تشکیالت سخت مانعی در توسعۀ راه های استان                                        شکل 11ــ6ــ زمین لغزش در باغات روستای نرگسلو در بجنورد

٭ به نظر شما عالوه بر موارد نام برده شده، چه مشکالت دیگری بر سر راه توسعٔه استان وجود دارد؟

مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای توسعۀ استان
براساس سند چشم انداز 20 سال آینده، برخی از اهداف و راهبردهای بلند مدت توسعٔه استان عبارت اند از:

ــ افزایش سطح مکانیزاسیون در فعالیت های کشاورزی، ترویج روش های جدید آبیاری و کاشت محصوالت متناسب با آب و 
هوای استان

ــ گسترش زیربخش زراعت با تأکید بر محصوالت استراتژیک نظیر غالت، پنبه و کشت های کم آب بر 
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تبدیلی، غذایی، نساجی، شیمیایی، پتروشیمی، ذوب فلزات، کانی های غیرفلزی و صنایع  با اولویت صنایع  ــ گسترش صنایع 
مرتبط با ذخایر معدنی موجود نظیر بوکسیت، سیلیکات و باریت 

ــ توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی با رعایت استانداردهای زیست محیطی
ــ ایجاد و تکمیل شبکه های حمل و نقل اعم از هوایی، جاده ای و ریلی و تکمیل و تجهیز شبکه های حامل انرژی

ــ آب رسانی به شهرهای استان با اولویت بجنورد، شیروان و اسفراین 
ــ حفظ و گسترش جنگل ها، احیاء مراتع استان و ایجاد تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع و گسترش فعالیت های آبخیزداری

ــ توسعه دامپروری  صنعتی، پرورش طیور و آبزیان و توسعه باغات در اراضی شیب دار
ــ ارتقاء کیفیت تولیدات و بسترسازی برای حضور فعال تر استان در بازارهای داخلی و خارجی و کشورهای آسیای میانه

ــ توسعه زیرساخت های گردشگری و تجهیز کانون های سیاحتی ــ تفریحی در عرصه های گردشگری استان 
ــ تقویت شهر بجنورد به عنوان مرکز ارائه خدمات برتر در استان با تأکید بر خدمات درمانی ــ تخصصی، خدمات گردشگری، 

خدمات بازرگانی، خدمات مالی، مشاوره ای، فنی و مهندسی و پذیرش برخی از نقش های منطقه ای مشهد در محدوده استان 
ــ حفظ، بهسازی و احیای فضاهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی

ــ تقویت و تجهیز تأسیسات و خدمات شهری در مرکز و سایر شهرهای استان 
ــ تقویت و توسعٔه مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی، آموزش های فنی و حرفه ای و کاربردی متناسب با نیاز استان 

ــ فراهم نمودن زمینه های الزم برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
احداث  و  منفی  بیالن  با  آبخوان های  اولویت  با  زیرزمینی  آب های  منابع  تقویت  و  آب های سطحی  از  مطلوب  بهره برداری  ــ 

شبکه های آبیاری و زهکشی هماهنگ با سدهای استان
ــ تشکیل بازارچٔه بین المللی کشورهای عضو اکو

و  اهداف  به  باید  نقاط کشور  سایر  با  هماهنگ  و  بیشتر  پیشرفت  و  ارتقا  برای  استان،  آینده  انداز  نهایت، درجهت چشم  در 
راهبردهای پیشنهادی توسعه با توجه به توانمندی های استان در ابعاد مختلف اشاره شود:

الف( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
با توجه به جایگاه کشاورزی به عنوان »محور اول توسعه استان«، مهمترین اهداف و راهبردهای توسعه این بخش عبارتند از:

ــ قیمت گذاری مناسب محصوالت، تالش برای ارتقای درآمد تولید کنندگان، توزیع مناسب درآمد و مقابله با فقر روستاییان
ــ تالش در جهت توسعٔه پایدار روستاها، توسعه فرصت های شغلی و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در روستاها

ــ تالش در جهت خودکفایی در تولید محصوالت اساسی و توسعه صادرات متکی بر محصوالت کشاورزی 
ــ  تقویت زیرساخت های تولید و تالش در راستای حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی 

ــ تالش در جهت تقویت الگوی مصرف موادغذایی مردم و افزایش مصرف پروتئین حیوانی     
ــ ارتقای بهره وری عامل تولید )نیروی کار، آب و خاک(

ــ  کاهش ضایعات محصوالت در فرآیند تولید و توسعه صنایع پس از تولید 
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ــ تالش در راستای دستیابی به رشد اقتصادی با اتکای بر دانش، سرمایه انسانی، تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین

شکل 12ــ6ــ محصوالتی که زمینه ساز توسعۀ صنایع تبدیلی در استان اند

ب( اهداف راهبردهای توسعه در بخش منابع آب
ــ آب رسانی به شهرهای استان با اولویت بجنورد، شیروان و اسفراین 

ــ بهره برداری مطلوب از آب های سطحی و تقویت منابع آب های زیرزمینی و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی 
ــ نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینٔه مصرف منابع آب

ــ ایجاد زمینه های الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت منابع آب
ــ ترویج روش های جدید آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار، آبیاری در زمان مناسب و جلوگیری از آلودگی منابع آب 

ــ کشت محصوالت کم آب بر و متناسب با آب و هوای خشک و نیمه خشک استان

      شکل13ــ6ــ اجرای پروژه انتقال آب از سد شیرین دره به شهر بجنورد                                  شکل 14ــ6ــ آبیاری قطره ای در باغات سیب پایه مالینگ
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پ( اهداف راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن
ــ توسعه و تجهیز شهرک ها و نواحی صنعتی با رعایت استانداردهای زیست محیطی 

ــ توسعٔه صنایع مرتبط با ذخایر معدنی موجود به ویژه معادن بوکسیت، باریت و سیلیکات
ــ تأکید بر توسعه و گسترش صنایع با اولویت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، غذایی، نساجی، عمومی، شیمیایی، پتروشیمی، 

ذوب فلزات، کانی های غیرفلزی و شکل گیری خوشه های صنعتی در ارتباط با استان های مجاور
ــ جلب مشارکت و حمایت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

ــ تقویت نهادهای غیردولتی به منظور افزایش مشارکت مردمی 
ــ ایجاد ساز و کارهای الزم و حمایت از افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

                  شکل15ــ6ــ صنعت سیمان صنعتی قابل گسترش در استان                                    شکل16ــ6ــ شهرک صنعتی و بستر سازی برای ایجاد اشتغال

ت( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری
ــ تقویت شهر بجنورد به عنوان مرکز ارائه خدمات برتر در استان با تأکید بر خدمات درمانی ــ تخصصی، خدمات گردشگری، 

خدمات بازرگانی، خدمات مالی، مشاوره ای، فنی و مهندسی و پذیرش برخی از نقش های منطقه ای مشهد در محدوده استان
ــ توسعٔه زیرساخت های گردشگری و تجهیز کانون های سیاحتی، تفریحی در عرصه های گردشگری استان 

ــ حفظ، بهسازی و احیای فضاهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی
ــ فراهم نمودن زمینه های الزم برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی در فعالیت های مربوط به بخش گردشگری

ــ ریشه کنی فقر و بهره مندی همگانی از مواهب اقتصادی و فرهنگی ــ  اجتماعی ناشی از توسعٔه گردشگری
ث( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل

ــ راه اندازی کامل گمرک
ــ تکمیل باند محور بجنورد ــ آزادشهر
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ــ تسریع در اجرایی شدن راه آهن مشهد ــ بجنورد ــ گرگان 
ــ تکمیل مجتمع ادارات استان 

ــ توسعه فرودگاه بجنورد تا سطح فرودگاه های بین المللی 
ــ تسریع در اجرایی شدن راه آهن بجنورد ــ اسفراین ــ جوین 

ــ تکمیل باند دوم محور بجنورد ــ اسفراین ــ سبزوار
ــ تکمیل و تجهیز شبکه های حامل انرژی

ج( اهداف و راهبردهای توسعه در زمینۀ آموزش عالی و بهداشت و درمان 
ــ تقویت و توسعه مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی استان 

ــ توسعه آموزش های فنی ــ حرفه ای و کاربردی متناسب با نیاز استان 
ــ تالش در جهت کاهش مرگ و میر مادران و کودکان 

ــ مبارزه با بیماری های عمده )کلیوی، انواع سرطان ها، ایدز، سل، ماالریا و ...(
ــ راه اندازی آزمایشگاه دامپزشکی

ــ احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستایی
ــ تکمیل بیمارستان های در حال ساخت 
ــ احداث پایگاه های امدادی هالل احمر

 چ( اهداف و راهبردهای توسعه در زمینۀ تولیدی و اقتصادی 
ــ اعطای تسهیالت به بنگاه های اقتصادی و زودبازده 

ــ راه اندازی آزمایشگاه استاندارد 
ــ تکمیل نمایشگاه بین المللی استان 

ــ ایجاد بازارچه مرزی در منطقه مرزی جرگالن
ــ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 

ــ تسریع در اجرای سدهای بزرگ در دست اجرا به ویژه سدهای احداثی روی رود اترک
ح( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی، هنری و تربیت بدنی

ــ دست یابی همگانی به آموزش و پرورش عمومی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
ــ احداث نمازخانه ها و دارالقرآن های آموزش و پرورش 

ــ مرمت و بازسازی مساجد و بقاع متبرکه 
ــ احداث خانٔه عالم در روستاهای بزرگ

ــ احداث مراکز فرهنگی و هنری در مرکز شهرستان ها 
ــ احداث و راه اندازی کتابخانه های عمومی شهری و روستایی
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ــ شناسایی مدارس تخریبی و مرمتی و جایگزینی با مدارس نوساز
ــ تسریع در اجرای پروژه های ورزشی دانش آموزی و کارگری و احداث مکان های ورزشی در روستاهای مستعد

ــ راه اندازی، توسعه و تقویت صدا و سیما از طریق حذف نقاط فاقد پوشش امواج مخابراتی
خ( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستایی

ــ تقویت و تجهیز تأسیسات و خدمات شهری در مرکز و سایر شهرهای استان 
ــ ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه ای شهرها و اجرای طرح های جامع شهری و بهسازی روستایی

ــ تسریع در اجرای عملیات گازرسانی روستایی
ــ احداث و توسعٔه شبکٔه دفع فاضالب و تصفیه خانه های فاضالب در شهرها

ــ مطالعه و احداث مراکز بازیافت زباله های شهری و روستایی
ــ تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری

ــ تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی در دست اجرا 
پروژه های  از:  استان وارد مرحلٔه عملیاتی شده و در حال اجرا هستند که عبارتند  توسعٔه  از راهبردهای  برخی  خوشبختانه 
آبرسانی، توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری، ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه ای شهرها، گازرسانی روستایی، آموزش 
و پرورش عمومی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، تسریع در اجرای سدهای بزرگ، توسعه مراکز آموزش عالی 
و تحقیقاتی، توسعه آموزش های فنی ــ حرفه ای و کاربردی، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه و تجهیز شهرک ها و نواحی 

صنعتی، توسعه و گسترش صنایع بزرگ، ترویج شیؤه آبیاری تحت فشار و ...
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ــ شرکت آب و فاضالب شهری خراسان شمالی
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ــ شرکت مخابرات خراسان شمالی
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