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 شناسنامه طرح 

 .....    احداث مجتمع تجاری تفریحی   عنوان طرح 

 ........... استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز،  محل اجرا
 ........ جناب   مجری طرح

 مترمربع فضای تجاری  16,350 طرح   ظرفیت
 نفر مستقیم   39 زاییاشتغال

 مترمربع  24,000 زمین
 میلیون ریال  2,307,996 گذاری کل طرحسرمایه

 میلیون ریال  2,283,775 گذاری ثابت طرح سرمایه

 میلیون ریال  16,510 هزینه های قبل از بهره برداری 
 میلیون ریال  7,711 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال )ابنیه، محوطه سازی و بهره برداری(  2,307,996 آورده سرمایه گذار
 میلیون ریال )زمین(  2,888,000 .....   آورده سازمان شهرداری 

 درصد   34/67 % 18( نرخ تنزیل IRRنرخ بازده داخلی طرح )
( نرخ IRREنرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه )

 % 20تنزیل 
 درصد   34/67

( با نرخ تنزیل  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )
18% 

 میلیون ریال 1,820,782

( با NPVخالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام)
 % 22نرخ تنزیل 

 میلیون ریال 1,648,303

 ماه  8 برداری تجاریزمان تکمیل طرح تا بهره
 سال  69/1 دوره بازگشت سرمایه عادی

 درصد  53/4 سری )سال مبنا( نقطه سر به  
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 مقدمه

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امکان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاعنوان مبن

که   گذاریرویه سرمایه  جهت استانداردسازی که  باشدمی  .....   .....  احداث مجتمع تجاری تفرحیحی سنجی امکان مطالعات 

   است.  گیرد، تدوین شدهاین طرح مدنظر قرار  توسعهبایستی در 

در ادامه   ،مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده  ت ابتدا محصوالدر این مطالعات  

های  هایت ظرفیت ندر    و  مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده

برآورد شده تا    3.3افزار کامفار با استفاده از نرم  ی اجرای طرحمورد نیاز براثابت و در گردش  میزان سرمایه گذاری   ، اقتصادی

درجهت انجام سرمایه گذاری  و  گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب    سرمایهنتایج تحلیلی  با استفاده از آن  

 .  اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

حوزه فروش  در  مورد نیاز    خدمات فروش و تفریحی  توسعه زم جهت  بایستی انعطاف ال   مجتمع تجارینماید  خاطر نشان می 

خانوار  امکان جذب    مایحتاج  در کشور  این صنعت  بزرگ  به حضور صاحبان  توجه  با  بتوانند  تا  باشند  داشته  فروش    بازار را 

 . محصوالت خود را افزایش دهند 

 

  



 

 امکان سنجی گزارش 

 ......... تفریحی مجتمع تجاری

 1401-201شماره: 

 30/01/1401تاریخ: 
 

 11 ..... مجتمع   کارفرما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات متقاضی طرح : اول بخش 
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 سرمایه گذاران  مشخصات -1-1

 نام و نام خانوادگی مجری طرح:  

 شماره ملی:  

 تاریخ تولید:  

 مالکان زمین:  
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 اقتصادی طرح  بررسیبخش دوم: 
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 همقدم -2-1

مدت برای پیشبرد اهداف    های بلندمدت و میانریزی زمه برنامهالهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  خصوصیات و ویژگی 

تواند به عنوان مبنای  ن و عمومی استان و آگاهی از روند تغییرات این شاخصها می ال . شناخت وضعیت کباشدمی رشد و توسعه  

شده بخشهای مختلف قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف بخشها را در راستای نیل به اهداف    مقایسه اهداف از پیش تعیین 

 نمایان سازد.   الشده کام  ریزی برنامه

، تبریز، اسکو،  .....    شهرهای    استان آذربایجان شرقی و   لذا در این بخش به بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 آذرشهر، ممقان به عنوان بازارهای هدف این طرح پرداخته شده است.

 

 معرفی استان آذربایجان شرقی  -2-2

 موقعیت جغرافیایی - 2-2-1

است و از    دهیاست که در گوشه شمال غرب کشور واقع گرد   رانیو آباد ا  تیمهم، پرجمع  یاز استانها   یشرقجان یآذربا  استان

درجه    93  یمدارها   نی و ب  یو شرق  یغرب   قه یدق  22درجه و    51  یال   قهی دق  5درجه و    55النهار  نصف  ن یب  ییایجغراف  تینظر موقع

در محل    ی ع یطب  ت یاستان از نظر موقع  نی قرار گرفته است. ا  ی و جنوب   ی شمال   ه یلا  ی ته من  قهیدق  23درجه و    93  یال   قه یدق  55و  

واقع    رانیو در گوشه شمال غرب فالت ا  جان یدر زون البرز و آذربا  ی دو رشته کوه البرز و زاگرس، به عبارت  یبه هم خوردگ 

پهنه استان    هیاروم  اچه یاوزن و در قزل    درودی ارس، سف  زیخآب   ی هاکشور، حوضه   ز یرآب   یهاحوضه  مات ی شده است.از نظر تقس

استان    ، یاست. در حالت کل قرار گرفته  هیاروم  اچهی در  زیرمساحت استان در محدوده حوضه آب   ن یشتر یکه ب  دهند ی را پوشش م

  طق ت. از منااسدرصد از سطح آن را کوهستان فرا گرفته   40که حدود    شودمی محسوب    ی منطقه کوهستان  کی  یشرقجان یآذربا 

داغ  قره   ی هاو رشته کوه   یسبالن در شرق و سهند در غرب و جنوب غرب  یتوده آتشفشان   توانی معروف منطقه، م  ی کوهستان

شرق استان  و اربط در جنوب و ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال  مانیتخت سل یهادر شمال و رشته کوه 

 . را نام برد

 

 استان یمرزها -2-2-2

خودمختار نخجوان )وابسته به کشور    ی ارمنستان و جمهور  جان،یآذربا  یشمال، با کشورها  هیاز ناح  یشرقجان یآذربا  استان

در طول    بر یجلفا و کل  یقسمت از حدود استان، شهرستانها  نی است در ا   یوارخط همج   یدارا  لومتر یک  295( به طول  جانیآذربا 



 

 امکان سنجی گزارش 

 ......... تفریحی مجتمع تجاری

 1401-201شماره: 

 30/01/1401تاریخ: 
 

 15 ..... مجتمع   کارفرما: 

 

استان با    ن یکه مرز مشترک ا  باشند می خودمختار نخجوان( هم مرز    ی )جمهور  جان یآذربا   یبا جمهور   لومتر یک  811  ی ب یتقر

مرز تنها از سه    نیطول ا همجوار در    ی. در حال حاضر ارتباط استان با کشورهادهدمی   لیفوق را رود ارس تشک  یکشورها

  ی برخوردار است. شهر مرز  ی صخا تیجلفا از اهم ان یم ن یکه در ا رد ی گیانجام م ( مرز نوردوز)و کردشت   نی نقطه جلفا، خداآفر

که    یالملل ن یمهم ب  یراه ارتباط   نی )ا  اهیس  ی ایو بنادر در   ن یاکرا  ی به جمهور  س یو تفل   روان یخط آهن نخجوان، ا  قی جلفا از طر

وصل    ز یبه شهر باکو ن  روانی خط آهن  پس از گذر از ا  ن ی. ا شودمی از آن فاصله دارد( وصل    لومتریک  231تنها    میبه خط مستق

در    یخاص   گاهیو جا  تیاهم  ،یارتباط   تیاستان از نظر موقع  نی باعث شده ا  اه یس  یا یاستان به در  یک یامر و نزد   نی . اشود می

 . شود می محسوب  هیهمسا  یبه خصوص با کشورها یمناطق کشور در روابط خارج ن یاز مهمتر ی کی منطقه داشته باشد و 

 

 

 یشرق جانی استان آذربا یمکان تیموقع : 1شکل  

 

تنها استان کشور است که هم با    نی ( است و همچنلومتریک  51است که با ارمنستان هم مرز )   رانی استان ا  گانهیاستان،    نیا

است، مرز    جانیآذربا  یمتعلق به جمهور  یخودمختار نخجوان که برون بوم  یو هم با جمهور  جانیآذربا  یجمهور  یخاک اصل 

 مشترک دارد. 
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  اچه ی از مرز مشترک آنها را در  یکه بخش عمدها   باشدمی وار  همج  یغرب  جانیبا آذربا   یو جنوب غرب   ی غرب  ه یاستان از ناح  نیا

  ن ی شتریب  ی غرب  جان یسبب شده است که آذربا  یو عوامل اقتصاد  ی و فرهنگ  ی داده است. وجود وحدت قوم  ل یتشک  هیاروم

مرند  بازرگان، مرند     ی پنج محور اصل   ق یروابط از طر   ن یداشته باشد. ا  ی جانشرقی با استان آذربا  ی سهم را در روابط همجوار

به    جان یآذربا  ی خط ارتباط  ر، ی که محور اخ  رد؛ یگی انجام م   اندوآبیو بناب  م  ه یاروم   ی اسالم  ره ی شبستر  سلماس، جز  ، یخو

مرند، شبستر، مراغه،    یشهرستانها  ا حدود مشترک ب  لومتر یک  521با    ی جانغربیآذربا  شود می محسوب    زی کردستان و غرب کشور ن

روابط   ی ع یموانع طب مان ی تخت سل ی و کوهها هیاروم اچه ی در رتبه اول قرار دارد . رود قطور، در  ماق یجلفا، بناب، ملکان و چاراو

 . شوندمی دو استان محسوب   نیدر ب  یهمجوار

با استان زنجان همجوار است که همسا  ی جانشرق یآذربا  محسوب    انهی و م  ماق یچاراو  ی شهرستانها  ی جنوب  ه یدر جنوب خود 

چون تهران    یوجود قطب جاذب   ن یدو استان و همچن  نی در حدود ب  یع یوجود موانع طب  ،یو فرهنگ   یباوجود وحدت قوم   .شود می

باعث شده است که روابط    ( .باشدمی محور    ن یدر ا   ی اعاجتم  یکه جاذب هرگونه حرکت اقتصاد )زنجان    زی محور تبر  ی در آنسو

  ی و هشترود از شهرستانها   ماقی چاراو  یشهرستانها  ل یدل  نی نداشته باشد. به هم  ی محور رونق خوب  ن یدر طول ا  یهمجوار

دو استان    ن یب  ارتباط   ی عیتنها محور طب  ی و زنجان چا  ی شهر چا  یها. دره رودخانه ندیآی و دورافتاده استان به شمار م   یمنزو

ا  ، باشدمی ارتباط  ن یکه  محور  آذربا  ی خط،  اعظم  غرب  ی شرقجان یقسمت  ترک  ن ی همچن  ، یو  مرکز کشور    هیخط  با  اروپا،  و 

 . شودمی محسوب 

  ی شرق  هیهمسا   انهیو م  سیاهر، سراب، هر  بر،یکل  ن،ی خدا آفر  ی مرز مشترک با شهرستانها  لومتریک  511با داشتن    لی اردب  استان

رود قزل    نیو رشته کوه چهل نور و همچن   ن یو گردنه صائ  قیسبالن، نرم   ی سو، خط الراس کوههاقره   ای که دره رود    ، باشدمی

کنار ارس و    ی و محور مرز  لی در محور سراب اردب  ن ی. گردنه صائکنند ی را از هم جدا م  اندو است  نی ا  یجنوب   هیالی اوزن در منته 

 . باشندمی دو استان  ن یب یاصل  یهاشهر گذرگاه ن یمحور اهر مشک نی همچن

  ی ع یاشتراکات طب  ی جانغرب یو آذربا  ل یاردب  ی استانها  ژه یبه و  ش،ی همجوار خو  ی استان با استانها  نی ا  ، یع ینظر اشتراکات طب  از

هر سه استان شاهرگ    یکه برا  گذردیم  ل یو اردب  یجانشرقیآذربا  ،یجانغربیدارد. رودخانه ارس از محدوده سه استان آذربا  یاد یز

  ی عیاز منابع طب  دهدمی سطح استان را تحت پوشش قرار    نیشتر یآنکه ب  زیو حوضه آبر   هیمارو  اچهی . درشودمی محسوب    یاتیح

استان را تحت پوشش    یقزالوزن که پهنه جنوب شرق   درود یسف   ز ی. حوضه آبر شود می محسوب    ی جانغربیمشترک با استان آذربا

 . باشدمی استان  نیو زنجان و ا  ل یاردب ی استانها نیماب  ی عیطب قرار داده از اشتراکات 
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سبالن در شرق استان اشاره نمود    ی به توده کوهستان  توانیهمجوار، م  ی استان با استانها  نیا   ن یماب  یع یاشتراکات طب  ر یسا  از

از استان    یاآن پهنه   ی شرق  ی هاقرار گرفته و دامنه   یشرقجان یکوهستان در محدوده استان آذربا  ن یا  ی غرب   ی هاکه دامنه 

استان   نی و ا یجانغرب یدر حد فاصل استان آذربا  زیو اربط ن مانیتخت سل یکوهها هرشت نیو همچن دهدمی  لی را تشک  لیاردب

  ی همجوار هماهنگ  یبا استانها  یست یبا  ز یکوهستانها ن  نی ا  یع یاز منابع طب  ی برداربهره   یاستراتژ  نی قرار گرفته است که در تدو

 . دی الزم به عمل آ

از جنوب به استان زنجان، از شرق به استان    ،یغربجان یبه استان آذربا  ی استان از غرب و جنوب غرب  ن یطور خالصه ا  به

رس«،  ا  ی. رودخانه »مرزباشدمی خودمختار نخجوان همجوار    یارمنستان و جمهور   جان،یآذربا  یو از شمال با کشورها  ل یاردب

رودخانه «قطور«    نی . همچندهدمی   لی خودمختار نخجوان تشک  یو جمهور   نستانارم  جان،یآذربا  یآن را با جمهور  یحدود شمال 

 . دهد می  لیتشک یغربجان یآن را با استان آذربا  ی حدود غرب ه«، ی»اروم  اچهیو در 

  ی غربجان یآذربا  یاستان با استانها نیا  یتوپوگراف ی وستگیها و دشتها موجب پها، جلگه رشته کوهها، دره  ی دگیجنوب، کش در

و در جنوب    ن«یسبالن« »چهل نور« و » گردنه صائ  یو زنجان شده است. در شرق دره رودخانه » دره رود« و »کوهها

 . د سازی جدا م ل یدباستان را از استان ار  ن یرودخانه »قزل اوزن« ا

 

 آن یعیطب  یمایاستان و س  یو آب و هوا میاقل -2-2-3

برخوردار    یمتفاوت   یهامیاز اقل  یک یبه علت تنوع توپوگراف  یسرد و خشک است ول   ی به طور کل  ی شرق  جان یآذربا یو هوا  آب 

اطلس    انوسیو اق  ترانهیو مد  اهیس  یای مرطوب در  یو بادها  یبر یو س  یسرد شمال   یبادها   ریاستان همواره تحت تأث  نیاست. ا

  ه یاروم  یهااچه ی بلند و در  یهاکوهستان   یاستان از سو  یعیطب  طیشرا   ری ز تحت تأثین  یمحل   یقرارگرفته است؛ به عالوه، بادها 

  ی های بندمیاست و از لحاظ تقس   ی و کوهستان  ر یمنطقه سردس  کی  ی شرق  جانی. آذربا وزندی ها مها و جلگه دشت   یو خزر به سو

 است. متری ل یم 300  یال  250آن   انه یسال ی بارندگ ن یانگیو م دی آی به حساب م خشکمه یجزو مناطق ن  یمیاقل

و اثرات    ی ارتفاعمنطقه است. کم   نی قسمت اعظم ا  ی استان از عوامل برودت و سرما  یی ایو عرض جغراف  ی کوهستان  تیموقع

از عوامل اع  یاخزر در پاره   ی ای در  ی بخارها  کننده میمال اقلاز مناطق  آذرباد یآی آن به شمار م  ی می تدال  تا    جان ی . به عالوه 

  ی بریسرد س  ی هوا  یهاقرار دارد و توده   یاز سمت غرب و جنوب غرب   ترانه یمد  ی ایمرطوب در  ی هاان ی جر  ر یتحت تأث  ی حدود

  285آن در سال    یرطوبت بوده و حد متوسط بارندگ کم   ییهوا   یدارا  زین  ز ی. تبرگذارد ی آن اثر م   یاز شمال بر آب و هوا  زین

 معتدل است.   یهاو سرد و تابستان   ی طوالن  یهازمستان   یدارد، دارا  ا یکه از سطح در  ی جلگه در اثر ارتفاع   نی است. ا  متری لیم
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نقاط    ز ی ن  یتراکم م  ی هااستان وجود دارد، جنگل   ی و کوهستان  یادره  ، یاجلگه   ی که در فضاها  ی متنوع   ی اهیبر پوشش گ  عالوه

واقع شده است    یو قندراتباش   یداغقازان   یهامختلف استان را پوشانده است. در شمال ارسباران، دره ارس و شهر ورزقان، کوه 

و مراتع سرسبز و    یجنگل مهی از درختان ن  دهیپوش  بئلچه یگو   یهااست. کوه   یو مراتع کوهستان   یاز درختان جنگل   دهی که پوش

  ی هاگونه  ن یشتر یخانلو و مددلو است. بقره   التیا  الق یی  ،یمکان کوهستان  نی اهر واقع شده است. ا  یخرم است و در جنوب غرب 

از نظر    زیمراغه و هشترود ن  ی هان شهرستا   ی هابلوز و ممرز است. جنگل   ،شودمی اهر مشاهده    ی که در جنوب غرب  یدرخت 

ارسباران برخوردار است عمدتاً    ی هانسبت به جنگل   ی ها که از وسعت کمترجنگل   ن یقرار دارند. ا  ی بعددر مرتبه    تیدرجه اهم

 شده است. لی از درختچه گز تشک

 

 تقسیمات سیاسی -2-2-4

منطقه آذربایجان به علت موقعیت خاص جغرافیائی، یکی از مناطق حساس و مهم کشور است. همین اهمیت حساسیت و  

شد باعث  با گستردگی،  منطقه  این  تا  است  استان    ه  سه  به  تاریخی،  و  فرهنگی  جغرافیایی،  مشترک  خصوصیات  وجود 

 غربی و اردبیل تقسیم شود.  آذربایجانشرقی، آذربایجان 

 

 : تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی2شکل  
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اندازه آشنایی انسان با بازرگانی دارد. از زمان جاده ابریشم    آذربایجانشرقی قدمتی بهاهمیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک استان  

 . تاکنون این منطقه محور ارتباط خاور دور با قلب آسیا بوده است

(  میانه مرند، مراغه، )فرمانداری ویژه نهاد   3و   فرمانداری نهاد 18)  شهرستان  21استان آذربایجان شرقی دارای  در حال حاضر  

 .است( بخشداری نهاد ) بخش 48 و

  

 : تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی1جدول 

 تعداد آبادی  تعداد دهستان  شهرهای تابعه  های تابعه بخش  نام شهرستان  ردیف 

 حومه آذرشهر  1
 گوگان 
 ممقان 

 آذرشهر 
 گوگان 
 ممقان 
 تیمورلو 

5 
 

 مرکزی اسکو 2
   ..... 

 اسکو
   ..... 

 سهند 

5 
 

 مرکزی اهر  3
 فندقلو 

 9 اهر 
 

 مرکزی آباد بستان  4
 داشتیکمه 

 آباد بستان 
 داشتیکمه 

9 
 

 بناب  مرکزی بناب  5
 مهر خوشه

3 
 

 مرکزی تبریز  6
 خسروشاه

 تبریز 
 باسمنج 
 سردرود 

 خسروشاه

6 
 

 مرکزی جلفا  7
 رود سیه

 جلفا 
 هادیشهر 

 رود سیه

5 
 

 مرکزی چاراویماق  8
 شادیان 

 6 آغاج قره
 

 مرکزی خداآفرین  9
 گرمادوز 
 منجوان 

 7 خمارلو 
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 تعداد آبادی  تعداد دهستان  شهرهای تابعه  های تابعه بخش  نام شهرستان  ردیف 

 مرکزی سراب  10
 مهربان 

 سراب 
 مهربان 
 شربیان 

 دوزدوزان 

10 
 

 مرکزی شبستر 11
 صوفیان 
 تسوج 

 شبستر
 خامنه

 شرفخانه
 شندآباد 
 سیس 
 وایقان 

 کنان کوزه
 صوفیان 
 تسوج 

8 
 

 مرکزی شیر عجب 12
 چای قلعه

 شیر عجب
 جوان قلعه 

4 
 

 مرکزی کلیبر  13
 احمد آبش 

 کلیبر 
 احمد آبش 

10 
 

 مرکزی مراغه 14
 سراجو 

 مراغه
 خداجو 

6 
 

 مرکزی مرند  15
 یامچی 

 کشکسرای

 مرند 
 زنوز 

 کشکسرای
 بناب 

 یامچی 

9 
 

 مرکزی ملکان  16
 لیالن 

 ملکان 
 لیالن 

 شهرمبارک 

5 
 

 مرکزی میانه 17
 ترکمانچای 

 کندوان 
 کاغذکنان 

 میانه
 ترکمانچای 

 کندآغ 
 ترک

 آچاچی 

17 
 

 مرکزی ورزقان  18
 خاروانا

 ورزقان 
 خاروانا

7 
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 جمعیت -2-2-5

ریزی توسعه پایدار شده است. در  فزاینده این تعامل، موجب ارتباط تنگاتنگ جمعیت با برنامه تعامل جمعیت و توسعه و اهمیت  

ریزیهای توسعه،  که جمعیت جامعه را تشکیل میدهند. اگرچه در ابتدای برنامه   شودمی ریزیها برای افرادی تهیه  واقع تمام برنامه 

به تلقی می   جمعیت  بیرونی  به وعنوان عامل  بعدها  اما  بیستم سیاستها و خط شد،  نیمه دوم قرن  از سالهای  های  مشییژه 

 .های توسعه قرار گرفتای در کانون برنامه طور فزاینده  جمعیتی به

ای و  گردد که توازن منطقه ای و ملی موجب می ریزیهای منطقه عدم توجه به شاخصهای جمعیتی در سیاستگذاریها و برنامه 

و مشکالت بسیاری جهت دستیابی به توسعه متوازن در سطح ملی به وجود آورد؛ بنابراین  سرزمین با جمعیت آن تناسب نداشته  

 .ریزی و سیاستگذاری ضرورت دارداجتماعی جمعیت، برای برنامه   -شناخت ویژگی های اقتصادی 

.  باشدمی ت آن  حجم و خصوصیات جمعیت و روند تحوال  شودمی ریزیها مدنظر گرفته  یکی از مهمترین متغیرهایی که در برنامه 

های جمعیت، تعداد و آینده جمعیت در تمام فعالیتهایی که به نحوی با مسائل جمعیتی مرتبط  ت و دگرگونی الشناخت تحو

 .هستند دارای اهمیت و جایگاه ویژه است

 

 کلیدی جمعیت وتحلیل روند آن شاخص بررسی -2-2-6

  3603456به    1375نفر در سال    3325540بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت استان آذربایجانشرقی از  

رسیده است. بر همین    1395نفر در سال   3909652 و نهایتا به  1390ًنفر در سال   3724620و سپس به  1385نفر در سال 

درصد،    8/0جمعیت استان به طور متوسط ساالنه به ترتیب    1395-1390و    1390-1385،  1385-1375مبنا طی سالهای  

 تعداد آبادی  تعداد دهستان  شهرهای تابعه  های تابعه بخش  نام شهرستان  ردیف 

 مرکزی هریس  19
 خواجه

 هریس 
 بخشایش 

 زرنق 
 کلوانق 
 خواجه

6 
 

 مرکزی هشترود  20
 نظرکهریزی 

 هشترود 
 نظرکهریزی 

7 
 

 مرکزی هوراند  21
 چهاردانگه 

 هوراند 
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و    1/ 29،   1/ 61درصد رشد داشته است. در حالیکه این نرخ رشد در کشور طی سالهای فوق به ترتیب    97/0درصد و    66/0

 . درصد بوده است 24/1

درصد،    5/ 11به    1385سال  درصد کل جمعیت کشور بوده که با روند کاهشی در    54/5،  1375سهم جمعیتی استان در سال  

درصد کل جمعیت کشور رسیده است. کاهش سهم جمعیت آذربایجانشرقی   89/4به    1395درصد و در سال    5به    1390در سال  

به مرور زمان و پائین بودن نرخ رشد جمعیت استان از کشور گویای مهاجرفرستی آن است که طی آن مهاجران عاوه بر ترک  

خصص را نیز با خود میبرند و این جابجایی جمعیت و نیروی انسانی در روند توسعه استان بسیار  آذربایجانشرقی مهارت و ت

 .تأثیرگذار بوده است

نفر در   82،  1385نفر در سال  79نفر در هر کیلومتر مربع بوده که به   73، 1375متوسط تراکم نسبی جمعیت استان در سال  

نفر متراکمترین شهرستان   752شهرستان تبریز با   1395ته است که در سال افزایش یاف 1395نفر در سال  86و   1390سال 

 باشدمی نفر کم تراکمترین شهرستان استان  11و شهرستان چاراویماق با 

درصد بوده    5هزار نفر خانوار وجود دارد که سهم آن از خانوار کشور    1223در استان آذربایجانشرقی تعداد    1395در سال   

که به معنی کوچک بودن بعد خانوار در استان نسبت به    باشد می نفر     3/ 2نفر و در استان    3/3در کل کشور    است. بعد خانوار 

 های استان به مسکن و نیازهای ناشی از آن استمتوسط کشوری است که مفهوم آن نیاز بیشتر خانواده 

 که ب ُعد خانوار در استان   دهد می نشان  1395تا   1375بررسی روند ب ُعد خانوار در استان در طی سالهای   .

 نفر رسیده است 3/ 2نفر به  4/ 8روندی کاهشی داشته و از 

نفر در سال    2402539به    1375نفر در سال    2004484جمعیت مناطق شهری استان از    1395-1375در فاصله سالهای   .

هزار نفر و در سالهای    398،  1385-1375افزایش یافته است بر همین مبنا طی سالهای    1395نفر در سال    2809424و    1385

  120که طی سالهای فوق به ترتیب    شده درحالی   هزار نفر به جمعیت نقاط شهری استان افزوده   970،در حدود    1395 -1385

درصد در سال    2/64ته شده است. بهعبارتدیگر نرخ شهرنشینی از  هزار نفر از جمعیت روستایی استان کاس  100هزار نفر و  

 رسیده است  1395درصد در سال    86/71به  1375

توسعه شهرنشینی دستاوردهای گوناگونی به ارمغان آورده که از آن جمله میتوان بهصرفه جویی ناشی از تمرکز جمعیت و   .

خدمات آموزشی، درمانی، فرهنگی و زیرساختهای شهری شده است    فعالیتها اشاره کرد که موجب افزایش دسترسی گسترده به

یافته    ت ناشی از مهاجرت جمعیت و نیروی کار مناطق روستایی و نواحی کمتر توسعه الولی در کنار این روند مسائل و مشک
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نشده    ه حل ت عمده گسترش شهرنشینی است کال نشهرها نیز از معضالبه شهرها و بروز پدیده حاشیهنشینی باألخص در ک

 . باشدمی است و نیازمند پاسخگویی 

آبادی در استان آذربایجانشرقی   83حدود    1395-1355بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فاصله زمانی   .

مال،  خالی از سکنه گردیده و بخش عمده از این افراد به شهر تبریز روانه شدهاند. این مهاجران به طور عمده در چهار ناحیه ش

هزار    100در حدود  )هزار نفر   400لحاظ جمعیتی قریب به    جنوب، شمال غرب و جنوب غرب شهر سکنی گزیدند به طوریکه از

 یکچهارم جمعیت شهر را دربر میگیرد  نشین در این شهر وجود دارد که حدود حاشیه  (خانوار

از شاخصهای مهم در بررسی ساختار سنی جمعیت، میانگین و میانه سنی جمعیت است. بررسی میانه و میانگین سنی جمعیت  

سال و میانگین سنی    59/28سال به    4/20که میانه سنی جمعیت از    دهدمی نشان    1390-1375استان در فاصله سالهای  

سال و میانگین    8سال میانه سنی بیش از    15بهعبارتدیگر در طی    سال افزایش یافته است.   68/31سال به    15/25جمعیت از  

سال    24سال افزایش یافته است الزم به ذکر است که در سالهای فوق در کل کشور میانگین سنی جمعیت از    6سنی بیش از  

 سال رسیده است  8/29به 

ساله،    0-14در سه گروه عمده سنی    ر مطالعات جمعیت برای داشتن تصویر کلی از ساخت جمعیت، ساختار سنی جمعیت د

شاخص ضریب جوانی که    1390که در سال    دهدمی نتایج این بررسی نشان   .شودمی ساله و بیشتر بررسی    65ساله و    64-15

درصد بوده است. این ضریب در سال    22/ 2سال به کل جمعیت به دست میآید در استان معادل    15از نسبت جمعیت زیر  

استان به مرور زمان از جمعیت جوان به    دهد می درصد بوده که نشان    39/ 5درصد و    25یب برابر با  به ترت  1375و    1385

ساله و   65جمعیت میانسال رسیده و در دهههای آینده به جمعیت سالخورده خواهد رسید. در همین فاصله نسبت جمعیت  

ساله که بهویژه از نظر اقتصاد    15-65یت  درصد رسیده است. گروه سنی جمع  7/ 1درصد به    4/ 4بیشتر به کل جمعیت از  

  1395درصد در سال    7/70و    1385درصد در سال    7/69به    1375درصد در سال    1/56از    باشدمی جمعیت حائز اهمیت  

 .افزایش یافته است

  30-34ساله و    25-29ساله،    20-24بیشترین افزایش جمعیت در گروه سنی    دهد می نشان    1390هرم سنی جمعیت در سال  

باید در آموزش عالی، ازدواج، شغل و مسکن و نیز توجه به عبور از میانسالی به این    دهدمی ساله اتفاق افتاده است که نشان  

زم انجام گیرد. با در نظر گرفتن موج جمعیتی حاصل از زاد و ولد  الریزیهای موج جمعیت به در دو دهه آتی خواهد بود، برنامه 

 های آتی از ضروریات است ریزی برنامه این گروه سنی در 
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 مهاجرت  -2-2-7

  158که در دوره اول تعداد    دهد می نشان    1390-1385و دوره    1385-   1375بررسی وضعیت مهاجرت در استان در دوره  

هزار   143هزار نفر از استان خارج شدهاند و خالص مهاجرت در این دوره منفی  301هزار نفر مهاجر وارد استان شده است و 

تعداد   مطلق  میزان  ازلحاظ  استان  مهاجرفرستترین  کشور،  استانهای  بین  در  آذربایجانشرقی  استان  دوره  این  در  است.  نفر 

هزار نفر از این استان به استانهای    7/71هزار نفر بهعنوان مهاجر وارد استان شده و    80/ 7مهاجرین بوده است. در دوره دوم  

هزار نفر بوده است. نکته قابل توجه این دوره معکوس شدن    9اجرت در این دوره حدود  خالص مه .دیگر مهاجرت نمودهاند

نفر بوده    143توجه    رقم قابل  1385-1375درحالیکه میزان مهاجرفرستی استان در دوره    باشدمی روند مهاجرفرستی استان  

طی   .از سایر استانهای کشور شده است  هزار نفر مهاجر   9این روند معکوس شده و استان میزبان    1390-1385اما در دوره  

، تحصیل  (درصد  5/40)هزار نفر بوده که پیروی از خانوار    209میزان مهاجرین وارد شده به استان    1390-1385سالهای  

 .یل مهاجرت بوده استال ترین دعمده    )درصد 2/11)یل شغلی الو د ( درصد 2/17)

 

 تنگناها و چالشهای جمعیتی استان  -2-2-8

 کاهش نرخ رشد جمعیت   (1

 روند کاهشی سهم جمعیت استان از کشور   (2

  مهاجرت جمعیت از استان (3

  کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی (4

 کاهش نرخ باروری   (5

 کل جمعیت   سال به 15کاهش سهم جمعیت زیر   (6

 ( ساله و بیشتر 65)افزایش سهم جمعیت سالمندی   (7

 ق به ازدواج الافزایش نرخ ط (8

  جمعیت، تمرکز و ساختار قطبی جمعیتتوزیع نامتعادل  (9

 عدم تعادل بین جوامع شهری و روستایی   (10

 بودن نسبت شهرنشینی   البا (11

 اثر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر توزیع جمعیت  (12
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 وضعیت نیروی انسانی -2-2-9

هر کشور را    و درآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی   باشدمی نیروی کار مهمترین عامل تولید در جوامع  

ت سایر بخشها و بازارها از اهمیت به سزایی  الت بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحوال، لذا بررسی تحو دهد می تشکیل  

ت بازار کار نشان  ال ت سایر بخشهای اقتصادی در نهایت اثر خود را در تحوال برخوردار است؛ زیرا از یک طرف برآیند تحو

پی دارد. اشتغال نه تنها از منظر اقتصادی    در   را  مهمی   اقتصادی   – ت دیگر بازار کار آثار اجتماعی  ال تحو  و از طرف دیگر  دهد می

قی آن نیز دارای اهمیت بوده و توجه به همه این ابعاد، رشد اشتغال را به یکی از اهداف  البلکه از منظر تأثیرات فرهنگی و اخ

ت  الموقع تحو  ه یک تصویر درست از شرایط موجود در بازار کار و تحلیل بهاساسی توسعه بدل ساخته است. بر این اساس ارائ

  .آن میتواند اثرات مهمی بر کیفیت سیاستگذاری در بازار کار و سایر بخشها و بازارهای مرتبط داشته باشد

، مورد بررسی قرار  کندمی ت بین این دو را تنظیم التوان از دو بعد عرضه و تقاضا و نهادهایی که تعام ت بازار کار را می التحو

داد. از مهمترین عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار، رشد جمعیت، سطح دستمزدها، هزینه فرصت نیروی کار، تحصیات، مهارت  

از نیروی کار    های واقعی استفاده و شایستگی و بعد خانوار است و از مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار، تولید، هزینه 

  .و سرمایه را میتوان نام برد

برای بررسی عملکرد شاخصهای کلیدی بازار کار از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و نتایج طرح آمارگیری نیروی  

 . کار استفاده شده است

 

 هاتحلیل روند آن  متغیرهای کلیدی و عملکرد -2-2-10

 نرخ مشارکت -1- 2-2-10

ت جمعیتی با بازار کار توسط تغییرات جمعیت  ال شاخص کلیدی بازار کار نرخ مشارکت است. رابطه تحواولین و مهمترین   

بررسی میگردد. تغییرات نرخ مشارکت بیانگر تحول ساختاری  ( نرخ مشارکت)ساله و بیشتر فعال و سهم آن از کل جمعیت ده

تنوعی بر میزان تغییرات جمعیت فعال تأثیرگذار است اما دو  . عوامل مدهد می است که مستقیماً بازار کار را تحت تأثیر قرار  

 . باشدمی ت دارای اهمیت العامل: رشد جمعیت و تحصی 

نفر از    1100نه  البا کاهش سا  (کل عرضه نیروی کار )بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن، تعداد جمعیت فعال استان  

رسیده است و برآیند آن موجب گردیده است سهم استان از   1395 هزار نفر در سال  1267به    1385هزار نفر در سال   1278

درصد    41/ 44  و نرخ مشارکت نیروی کار از 1395درصد در سال    89/4به  1385درصد در سال   45/5جمعیت فعال کشور از 
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برسد. کاهش فشار عرضه نیروی کار به دلیل افزایش زیاد پذیرش دانشجو در    1395رصد در سال  د  38/ 56به    1385در سال  

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده است

درصد در سال    6/40به    1390درصد در سال    39/ 8بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار نرخ مشارکت در استان از  

درصد افزایش یافته است. در سالهای اخیر    9/39درصد به    9/36شور از  رسیده است در همین فاصله نرخ مشارکت در ک  1398

 . تر از کشور بوده اما در مقابل، روند کاهشی آن در استان بیشتر از کشور بوده استالنرخ مشارکت در استان با

نرخ مشارکت    ،هر چند همواره نرخ مشارکت مردان بیش از زنان بوده است ولی روند افزایش   1390-1398در طول سالهای  

ولی افزایش نرخ مشارکت در    باشدمی زنان و مردان) بیش از کشور  (زنان بیش از مردان بوده است. نرخ مشارکت در استان  

نسبت   .،نرخ مشارکت زنان در استان در کمتر از کشور شده است  1397در نتیجه از سالهای    باشدمی استان کمتر از کشور  

درصد    4/ 8در استان و در کشور از   1398درصد در سال    39/4به    1390درصد در سال    46/4مشارکت مردان نسبت به زنان از  

درصد کاهش یافته است؛ که این شاخص نیز نشانگر افزایش بیشتر نرخ مشارکت زنان در کشور نسبت به استان    1/4به  

و در    ( درصد زنان  1/ 37مردان و  درصد    02/0). در طول سالهای برنامه ششم توسعه نرخ مشارکت در استان کاهش  باشدمی

 . یافته است  (درصد زنان 79/3مردان و  34/0)کشور افزایش 

درصد در سال    65/ 64به    1385درصد در سال    22/68عات سرشماری نفوس و مسکن، نرخ مشارکت مردان از  ال بر اساس اط

 درصد کاهش یافته است.   60/10درصد به  58/13و نرخ مشارکت زنان به ترتیب از   1395

درصد    9/63و    6/14در استان، نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب    1394سال    بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار

و مردان در سالهای اخیر نشان می ِ   درصد بوده است. بررسی روند نرخ مشارکت زنان  2/63و  3/13و درکل کشور به ترتیب  

 .دهد که به طور نسبی عدم تعادل ِ جنسیتی ناشی از تمایل مردان و زنان برای ورود به بازار کار، بهبود یافته است

 

 نرخ بیکاری -2-2-10-2

که جمعیت شاغل استان در   دهدمی استان نشان    1395-1385روند تحول تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) طی سالهای  

رسیده است. در همین    1395هزار نفر در سال    1095هزار نفر به    60نه  الهزار نفر بوده که با کاهش سا  1155،  1385سال  

رسیده است به    1395هزار نفر در سال    172به حدود   1385هزار نفر در سال  123فاصله تعداد بیکاران جویای کار استان از  

عبارت دیگر کاهش جمعیت فعال و نرخ مشارکت در طی سالهای اخیر موجب کند شدن نرخ بیکاری در استان گردیده است.  
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درصد به    5/9هزار فرصت شغلی از    60رغم از دست دادن    نرخ بیکاری استان به  1395-1385به طوریکه در طی سالهای  

 .درصد رسیده است  54/13

درصد    12/ 5به   1391درصد بوده که در سال   5نرخ بیکاری در استان    1384بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال 

در بقیه سالها نرخ بیکاری  1391به استثنای سال    1394-1384ای  درصد رسیده است. در طی ساله  3/7به    1394و در سال  

 .در استان پائینتر از کل کشور بوده است

درصد در    95/7نرخ بیکاری مردان از   1390-1385که در فاصله سالهای    دهد می بررسی نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت نشان  

 .درصد کاهش یافته است  17/ 9درصد به    26/18ترتیب از  و نرخ بیکاری زنان به   1390درصد در سال   72/8به    1385سال  

درصد    9/8درصد و نرخ بیکاری زنان به    9/6نرخ بیکاری مردان به    1394بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال  

 رسیده است که ارقام فوق از بهبود عدم تعادل جنسیتی در بازار کار استان حکایت دارد 

- 1384که علیرغم کاهش نرخ بیکاری مردان و زنان در سالهای    دهد می بیکاری در استان نشان  بررسی ساختار سنی نرخ  

 .ساله افزایش یافته است ( 15-24)،نرخ بیکاری در بین جوانان  1394

درصد و در    7/22به    1391درصد بوده که در سال    8/8در استان    1384(ساله در سال    15-24چنانچه نرخ بیکاری جوانان ( 

 .درصد رسیده است 9/17به  1394سال 

کل جمعیت    1390نرخ بیکاری نیروی کاردارای تحصیالت عالی بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  

  دهدمی درصد از کل جمعیت فعال استان را تشکیل  17/ 9هزار نفر بوده که نزدیک به   224فعال دارای تحصیات عالی حدود 

نرخ بیکاری نیروی کار    1385-1390. در فاصله سالهای  باشندمی هزار نفر بیکار    34زار نفر شاغل و  ه   190که از این تعداد  

افزایش یافته است که در مقایسه با رقم    1390درصد در سال    15/ 36به    1385درصد در سال    9/11تحصیلکرده دانشگاهی از  

ر میان نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی نشانگر تفاوتهای  . بررسی نرخ بیکاری ددهد می تری را نشان  المتوسط کشوری، رقم با

درصد و در میان زنان   6/11این رقم در میان مردان حدود    1390قابل مالحظه در مورد مردان و زنان است. بهطوریکه در سال  

. آمار سال  دهدمی درصد را نشان    2/20درصد و    9/ 4به ترتیب    1385درصد بوده است. این نسبت در سال    9/23در حدود  

با    1390 و ساخت  تولید  بیکار رشتههای مهندسی،  دانشگاهی  است که تحصیلکردگان  آن  از  علوم،    69/19حاکی  درصد، 

درصد در میان کل بیکاران تحصیلکرده    15/ 6درصد و علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق با    19/18ریاضیات و محاسبات با  

 .درصد بوده است 31/  97و  16/28، 9/39برای زنان به ترتیب  باالترین سهم را دارند. این نسبتها
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در استان، نرخ بیکاری برای نیروی کار با تحصیات    1394  -1390بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در فاصله سالهای  

ین بودن نرخ بیکاری  عالی بیش از نرخ بیکاری کل بهویژه برای زنان بوده است؛ همچنین در مقایسه با کل کشور علیرغم پائ

کل در استان نسبت به متوسط کل کشور، برای نیروی کار دارای تحصیات عالی این نرخ در استان باالتر از کل کشور است؛  

که از دالیل آن میتوان به تولید سنتی بخش خصوصی ّ عدم تناسب با فناوری مدرن دنیا و بخش دولتی نیز به دلیل اتخاذ  

اندازه دول نتوانستهاند نیروهای تحصیلکرده  سیاست کاهش  ت و اشباع شده نیروی کار تحصیلکرده در دستگاههای دولتی 

 .استان را جذب نمایند

درصد است در کل   75/11در حالیکه تفاوت بین نرخ بیکاری کل با نرخ بیکاری نیروی کار با تحصیات عالی    1394در سال  

 درصد است 1/10درصد و در کشور   58/16رای زنان در استان که این تفاوت ب باشدمی درصد   5/7کشور این تفاوت 

 

 تقاضای جدید نیروی کار    عرضه و خالص -3- 2-2-10

هزار    10،   1391بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار تعداد خالص عرضه جدید نیروی کار در استان آذربایجانشرقی در سال  

هزار نفر   88ه است. ارقام متناظر کشوری در سالهای فوق به ترتیب هزار نفر رسید  107به منفی   1394نفر بوده که در سال 

به    1394هزار نفر بوده که در سال    37،منفی    1391. تعداد خالص شاغلین جدید در استان در سال  باشدمی هزار نفر    883و  

که مقایسه    باشدمی هزار نفر    883هزار نفر و    118هزار نفر رسیده که ارقام متناظر کشوری در سالهای فوق به ترتیب    93منفی  

خالص عرضه جدید نیروی کار و خالص شاغلین جدید در استان با متوسط کشوری نشانگر وخیم بودن وضعیت بازار کار استان  

نسبت به متوسط کشور است. در مجموع عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار در سالهای اخیر منجر به افزایش نرخ  

 شدیدتری منجر به افزایش تعداد جمعیت غیرفعال دارای تحصیات عالی شده استبیکاری و بهصورت 

مسئله بیکاری و ایجاد شغل برای جمعیت جوانی که در آینده وارد بازار کار خواهند شد اصلیترین چالش اقتصاد استان در  

زایش طول مدت تحصیل بهصورت موقت،  سالهای آینده خواهد بود. ادامه تحصیل دانشآموختگان در مقاطع باالتر و بهتبع آن اف

عرضه نیروی کار را کاهش داده است. در حالیکه با پایان یافتن سالهای تحصیل، این بخش از جمعیت جوان وارد بازار کارشده  

و با افزایش عرضه نیروی کار نرخ بیکاری در جامعه افزایش خواهد یافت که در صورت عدم جذب در بازار کار افزایش جمعیت  

رفعال را به همراه خواهد داشت. با افزایش عرضه نیروی کار و ثابت بودن تعداد شاغلین شاهد آثار و تبعات منفی آن در  غی

 .جامعه از جمله گسترش فقر و بروز تنشهای اجتماعی خواهیم بود که اقتصاد و جامعه را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت
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ن  الالتحصی . بخشی از جمعیت بیکار در کشور را فارغ باشدمی یکار و غیرفعال  یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد جمعیت ب

رغم اخذ مدرک دانشگاهی در مقاطع لیسانس و    آموختگان مراکز آموزش عالی تشکیل میدهند که به  دانشگاهی و دانش

های گذشته، امکان اشتغال  دهه شده یا گروه تحصیلی خود را بیابند. اگر تا    اند شغل مرتبط با مهارت کسبتر، نتوانسته البا

 مدرک تحصیلی حاشیه امنی  الًت فراهم بود و معموال تر از آن، پس از پایان تحصیالدارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و با

ن دانشگاهی از آینده بازار کار فراهم میکرد، اما سیاستگذاری دولتها طی سالهای اخیر برای اشتغالزایی  الالتحصی را برای فارغ 

ن  ال التحصیای بوده که نتوانسته است تعادلی میان عرضه و تقاضا میان تعداد فارغ گونه   کرده، به  ب نیروی کار تحصیلو جذ 

 . دانشگاهی و ورود آنها به بازار کار ایجاد کند

 

 ترکیب اشتغال  -4- 2-2-10

درصد در بخش    36درصد از شاغلین استان در بخش کشاورزی،    21،   1398بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال  

درصد    4/38و    6/42،   19به ترتیب    1390اند. این نسبتها در سال  درصد در بخش خدمات مشغول فعالیت بوده   43صنعت و  

 بوده است 

روند افزایشی  که سهم بخشهای کشاورزی و خدمات  دهد می ت ساختار شغلی شاغلین در طی دوره مورد بررسی نشان التحو

و سهم بخش صنعت روند کاهشی بوده است. در حالی که در کشور سهم اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت کاهشی و  

در بخش خدمات افزایشی بوده است. در استان سهم اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت بیش از کشور و سهم بخش  

امه ششم توسعه نرخ اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات روند افزایشی  خدمات کمتر از کشور بوده است. در طول سالهای برن

روند نرخ اشتغال در کشور در بخشهای صنعت و خدمات افزایشی    .و در بخش صنعت روند کاهشی داشته است. در همین دوره

 .و بخش کشاورزی کاهشی بوده است

اند  درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده   6/12درصد در بخش خصوصی و    87/ 4از کل شاغلین استان    1398در سال 

 . انددرصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده  8/14درصد در بخش خصوصی و   2/85در همین سال در کشور 

 

 بازار کار های حوزهتنگناهاو چالش  -2-2-11

 عرضه نیروی کار  -1- 2-2-11

 خروج نیروی انسانی در طرف عرضه و نامتعادل بودن ورود و  60ی جمعیت از دهه  النرخ رشد با (1
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 عدم تناسب آموزشهای دانشگاهی با نیاز بازار کار  (2

 تحصیل ال وحرفهای نیروی انسانی جوان و فارغ  عدم مهارتهای فنی  (3

 کاهش نرخ مشارکت مردان وزنان  (4

 رشد منفی عرضه نیروی کار در استان  (5

 برابر  2.5بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به نرخ بیکاری کل (حدود  البا (6

 خص در مورد زنان الهای دانشگاهی با افزایش تدریجی نرخ بیکاری تحصیلکرده  (7

 برابر  2بیش از    بودن نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشگاهی نسبت به نرخ بیکاری مردان تحصیلکرده دانشگاهی (  البا (8

 

 تقاضای نیروی کار -2- 2-2-11

 کاهش سهم شاغلین بخش صنعت (1

 ت عالی ال محدود بودن بازار کار برای جذب افراد دارای تحصی (2

 روابط کار   ناپذیر در وجود قوانین و مقررات پیچیده و انعطاف (3

 وه بر موارد فوق، نهادهایی که بستر تعامل عرضه و تقاضا را فراهم میکنند و عبارتند از الع (4

 قوانین و مقررات نیروی کار  (5

 عات نیروی انسانی در بازار کار الآوری و انتشار اط  فقدان نظام جامع و کارآمد جمع  (6

 ی نیروی کار وری نیروی کار علیرغم افزایش سطح دانش نظر پایین بودن بهره  (7

 نبود ساز و کار مناسب برای مشاوره و کاریابی  (8

 

 اهزینه و درآمد خانواره -2-2-12

ترین مطالعاتی است که به منظور نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی در اغلب کشورها  بررسی بودجه خانوار، یکی از اساسی 

بررسی میتوان به چگونگی هزینه این  از طریق  آمار و  ها و در صورت میگیرد.  نیز  و  آنها  تغییرات  آمدهای خانوارها و روند 

عات گوناگون دیگری چون محاسبه شاخصهای مختلف در زمینه چگونگی توزیع درآمد، محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا،  الاط

 .رها پرداختهای دولت بر زندگی خانواانداز در جامعه به ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی برنامهمیل نهایی به مصرف و پس 
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های  های مسکن، خوراک، پوشاک، خدمات، حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش، هزینه های خانوار به هزینه سبد هزینه 

. در  شود می بندی  مت و ورزش تقسیم الهای سهای دینی و هزینه غیرضروری، تجملی، فرهنگی، حوادث غیرمترقبه، هزینه 

  شامل خوراک و پوشاک و مسکن، سایر نیازها بنا به شرایط واقعی هزینه کرد در خانوار قابل جز نیازهای اولیه    این الگو به 

بندی قرار گیرند. این شاخص بیانگر میزان  های دیگری نیز در شرایط خاص در این تقسیم حذف هستند و ممکن است هزینه

این مفهوم در سطوح خرد با دخل و خرج خانوار   ها و خدمات در دسترس است.ال برخورداری افراد جامعه از امکانات مادی، کا

هایی نظیر میزان درآمد و  ارتباط دارد و در مجموع کیفیت زندگی افراد را رقم میزند. نحوه دخل و خرج در خانواده از شاخص

ای تنگاتنگ و  ه داراییها، سبک زندگی، طبقه اجتماعی، باورها و نگرشها، شرایط اجتماعی و فرهنگی و... تأثیر میپذیرد و رابط

 .کندمی علی و معلولی را ترسیم 

شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت حاکم بر مناطق شهری و روستایی کشور موجب شده است که الگو و عادات  

 ،  مصرفی خانوارها و نحوه فعالیت و اشتغال و در نتیجه درآمد خانوارها در مناطق شهری و روستایی متفاوت از یکدیگر باشد

 

 صنعت استان آذربایجان شرقی  -2-3

از   استان شامل صنایع غذایی، دارویی و    5000بیش  دارند که عمده واحدهای صنعتی  استان وجود  در  واحد صنعتی فعال 

آالت و  بهداشتی؛ صنایع نساجی و چرم؛ صنایع شیمیایی و سلولزی؛ صنایع کانی غیرفلزی؛ صنایع سنگین تولیدکننده ماشین 

نیرو محرکه و ریخته تجهیزات و قطعه  باشند  گریسازی؛ صنایع خودرو،  پتروشیمی می  باالدست نفت، فوالد و   .و صنایع 

شهرک و ناحیه صنعتی و   50هکتار، مناطق ویژه اقتصادی، بیش از   51000وجود منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس به وسعت  

تان  گذاری در اسگذاری خارجی در نقاط مختلف استان نشان از شکوفایی اقتصادی و تسریع سرمایه شهرک اختصاصی سرمایه 

 .دارد

طرح های    اندازی  راه  و  تکمیل    باشد،   می   خصوصی   بخش  دست  آن   عمده  که  استان   صنعت  بخش  خاص  موقعیت  به  نظر 

نیمه تمام در دست اجرا و جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی و بازگردانی به چرخه تولید واحدهای صنعتی از اولویت های  

  افزایش    جهش تولید در بخش صنعت و ایجاد واحدهای فرآوری معدن و توسعه طرح های تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن و

های جهش تولید در بخش معدن و توسعه صادرات غیرنفتی استان و مراودات تجاری    تاولوی  از  معادن  از  برداری  بهره  ظرفیت

با کشورهای اوراسیا و کشورهای همسایه و توسعه زیرساختهای تجاری و لجستیک و نظارت هوشمندانه بر نظام تولید و توزیع  

دار حوزه بخش کشاورزی، توجه به  لویتومصرف از اولویت های بخش بازرگانی در سال جهش تولید تعیین گردید. اقدامات او



 

 امکان سنجی گزارش 

 ......... تفریحی مجتمع تجاری

 1401-201شماره: 

 30/01/1401تاریخ: 
 

 32 ..... مجتمع   کارفرما: 

 

از طریق  افزایش مهارت  فعاالن بخش  ارتقا توانمندی "های مهارتیآموزش "های شغلیِ  ها و  ، افزایش ضریب نفوذ دانش، 

مشارکت جامعه زنان روستایی و عشایری، تقویت نقش جامعه کشاورزی و توجه ویژه به مسائل و مشکالت تولیدکنندگان،  

دهی بنیه کارشناسی و پژوهشی به سمت حل مشکالت  ها و جهتگیری برداران در تصمیم سازی ها و تصمیم مشارکت بهره 

بخش، در کنار ایجاد ظرفیت جدید در بخش کشاورزی بوده است. عالوه بر بخش های صنعت و کشاورزی برنامه شامل حوزه  

 .گردشگری، فضای کسب و کار و ... نیز می شود

 

 صنایع دستی  -2-4

 قالی بافی -2-4-1

در قرن سوم هجری آذربایجان از بزرگترین مراکز بافت قالی و زیلو بود. در دوره سلجوقیان و ایلخانیان    بسیار   منابع  استناد   به 

هنر قالی بافی در آذربایجان رواج کامل داشت و بر مبنای مینیاتورهای نسخ خطی خمسه نظامی اثر قاسم علی و برخی آثار  

هند، آشکار می شود که قالی بافی در دوره تیموریان و سپس در  دیگر که بیشتر نقوش قالی و طرز بافت آن را نمایش می د

دوره صفویه سیر تکاملی خود را طی نمود و نقوش جدیدی چون سجاده ای، گل و بوته، ترنج و لچک، حیوانات، خصوصاً  

 نقش گل شاه عباسی متداول گردید . 

  

 پارچه بافی -2-4-2

ی و زری از قدیم در ایران و همچنین آذربایجان شرقی معمول و متداول  بافتن پارچه با دست ، خصوصاً پارچه های ابریشم

بوده است. چنانکه در دوره صفویه که به عصر طال یی و درخشان بافندگی شهرت دارد، پارچه هایی از حریر ساده ، ابریشم  

 زربفت و مخمل ابریشمی بافته شده. 

 

 نقره سازی -2-4-3

نفر هنرمند نقره   100کارگاه نقره سازی با  25سال پیش حدود   20ز رواج داشته است. تا صنعت نقره سازی از دیر باز در تبری

کار در تبریز فعالیت داشتند. اما امروزه این هنر بی نظیر دستی در حال نابودی است و صاحبان این هنر به مشاغل دیگری  

 روی آورده اند. 
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 سفالگری و سرامیک سازی  -2-4-4

  مرغوب   خاک   نوع   از  زنوز  سرامیک  استادکاران .  شود   می   تولید   تبریز   و   زنوز   شهر   در   کارگاه  چند   در   ن استا  سرامیک  محصوالت  

  سفالگری   صنعت  هم  شبستر  کنان   کوزه   در   زنوز،  سازی   سرامیک  های   کارگاه   بر   عالوه.  کنند  می  استفاده (  چینی  خاک   یا   کائولن)

 سراسر آذربایجان توزیع می شود. النی است و تولیدات سفال آن در طو بس  ای  سابقه دارای

  

 سوزن دوزی -2-4-5

کیلومتری غرب تبریز از دیرباز رواج داشته است. در سال های اخیر با توجه به درآمد    50سوزن دوزی در بخش ممقان در  

تالش سازمان  اندکی که از این صنعت عاید هنرمند سوزن دوز می شد، به تدریج عالقه به این هنر کاهش یافت ؛ ولی با  

صنایع دستی، صنعت سوزن دوزی دوباره رونق یافته است. به جای ماده اولیه سوزن دوزی که در گذشته ابریشم طبیعی بود،  

 امروزه از ابریشم مصنوعی استفاده می شود. 

  

 سبد بافی  -2-4-6

  قره  درختان  )چوب انعطاف پذیر درخت(در شهر تبریز، بافت سبد برای حمل نان و میوه رواج دارد. برای بافتن سبد از ترکه  

  موسون   چوب  از  ظریفی  بسیار  سبدهای   نیز  آن   اطراف  روستاهای  و  مراغه  شهر   در.  شود   می  استفاده  بید  و  آلبالو  به،  سنجد،  آغاج، 

 می شود.  استفاده سبد ساخت برای گندم ساقه از  ،  کشکسرای و بهرام و  بُناب روستاهای  و مرند  در .  بافند  می

  

 سوغات استان -2-5

 نقره کوبی-2-5-1

و از آفریقا وارد    شودمی نوع جنس این تسبیح ها از نوعی هسته میوه )آویگادو( است که در زبان عامیانه به آن کشکول گفته   

. نقره بکار رفته نیز کامال خالص میباشد که با انجام سوراخکاری، نقره های مورد نظر جایگذاری شده و سپس پرداخت  شود می

 . شودمی زده میشوند. عالوه بر هسته میوه آویگادو، از چوب یسر، عناب، آبنوس و صندلوس در ساخت تسبیح استفاده 
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 چاپ کالقه ای -2-5-2

استفاده از رنگهای گیاهی، بازیک، کرومی، اسیدی، خمی و راکتیو روی پارچه های ابریشم طبیعی،    چاپ باتیک یا کالقه ای با 

. در حال حاضر تولیدات باتیک به کشور های آلمان، آمریکا، آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان  شودمی مصنوعی و نخی انجام  

 . شود می صادر 

  

 زیور آالت سنتی  -2-5-3

شوند. بطور کلی نحوه ساخت زیورآالت سنتی  عالوه بر طال، از جنس نقره و طالی عیار پائین نیز ساخته می زیورآالت سنتی   

 در هفت مرحله و توسط افراد مختلفی انجام میگیرد تا یک اثر زیبا و باارزش شکل گیرد. این مراحل عبارتند از 

 طراحی  (1

 ماکت سازی  (2

 اجرا (3

 ینا کاری م (4

 مرصع کاری  (5

 تمیزکاری)پرداخت(  (6

 رهم سازی قطعات س (7
  

 سفالگری -2-5-4

و عمدتا شامل ظروف کاربردی همچون بشقاب،    شود می در این شیوه کلیه مراحل ساخت سفال به شیوه کامال سنتی انجام  

. پوشش این نوع سفال با دو نوع لعاب ترانسپارانت بی رنگ و  شود می کاسه، فنجان، نعلبکی، پارچ آب، قوری، قنددان و....  

ت فیروزه ای انجام میگیرد که آوازه این نوع سفالها با لعاب فیروزه ای به فراتر از مرزهای کشورمان نیز رسیده است.  ترانسپاران

همچنین عده ای از هنرمندان این استان با ایجاد تزئیناتی بر روی سفال خاک سفید، با استفاده از تکنیکهای نقاشی، برجسته  

 دو چندانی به این آثار میبخشند.   کاری، کنده کاری و مشبک کاری زیبایی
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 نقره سازی -2-5-5

نقره سازی و هنرهای وابسته به آن در شهر تبریز با کیفیت ممتاز و توسط هنرمندان بسیاری جریان دارد. دواتگری، ملیله  

استان میباشد. زیورآالت،  کاری، حکاکی، قلمزنی و سیاه قلم از جمله رشته های فعال وابسته به هنر صنعت نقره سازی در این  

 ظروف کاربردی و تزئینی، آئینه و شمعدان، قاب عکس و...... از جمله آثار تولیدی نقره میباشند. 

  

 ورنی بافی -2-5-6

ورنی یکی از زیراندازهای سنتی منطقه آذربایجان میباشد که در منطقه اهر و ارسباران به صورت وسیعی توسط زنان عشایر  

 . مشخصات فنی ورنی به شرح زیر میباشد: شودمی بافته 

یباشد.  که بصورت عمودی چله کشی شده و از جنس نخ، پشم و ابریشم م  شود می دار ورنی در دو نوع فلزی و چوبی ساخته  

زمینه معموال از جنس پشم تازه، تمام ابریشم و یا پشم کهنه )تهیه شده از مصالح جاجیم های مستعمل( می باشد. نقوش  

بافته شده به صورت ذهنی می باشد اما امروزه نقشه های جدیدی آماده و بافته می شود. رنگرزی الیاف ورنی به هر دو شیوه  

 شیمیایی و گیاهی انجام میگیرد. 

  

 ساز سنتی  -2-5-7

سال قبل    10قارمان از سازهای بادی کالویه ای می باشد که از صدها سال پیش در کشور روسیه ساخته می شود و از حدود  

نیز، ساخت آن در ایران متداول شده است. در ساخت اتاق )بدنه( قارمان عمدتاً از چوب افرا، چوب کاج و... استفاده می شود.  

 ن اشکال زیبایی از جنس صدف و به صورت معرق با پوشش پلی استر ایجاد می شود. برای زیبایی ظاهر آ 

  

 نگارگری -2-5-8

نگارگری، نقاشی سنتی با پیشینه ای کهن می باشد که حالت روایی دارد و از دیدگاه عرفانی و فلسفی و بیان وقایع تاریخی  

ویژگیهای هنر نگارگری می باشد.دانش و هنر تراش سنگهای قیمتی و نیمه  بهره می برد. ترسیم جزئیات و حقیقت نهایی از 

قیمتی در گذشته فقط در انحصار چند کشور بوده اما خوشبختانه در سالیان اخیر هنرمندان ایرانی، به خوبی گام در عرصه این  

 هنر نهاده و آثار زیبا و ارزشمندی را خلق نموده اند. 

  


