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 گزيده اطالعات

آخبر اس كشاس تهـرين تقسيمات 73 شـهر،48ش،ـبخ35شهرستان،16ران دارايـوري، استان

مي 1050و دهستان مي 753باشد كه تنها آبادي  باشد.آبادي آن داراي سكنه

فانـشهرست بـهاي و ري سوقدهاي شهرستانوانـهاي استانـشهرستينبزرگتربـه ترتيـيروزكوه

ا به عنوان شهرستان تهران مساحت باشند.يـمانـهاي استانـين شهرستكوچكترنيز بهارستان ستان مركز

ن 1336 درـكيلومترمربع است كه از  باشد.ميمـان، داراي رتبه پنجـشهرستان است16نـبيظر وسعت

ستانابارندگي ثبت شده در سطح بيشترينهاي همديدي موجود در استان، بر اساس اطالعات ايستگاه

و رين دماي باالت همچنين. است بودهين مربوط به ايستگاه ورامين كمتر تاكنون مربوط به ايستگاه آبعلي

هاي فيروزكوه ين آن مربوط به ايستگاهكمترو سلسيوس) درجه6/45(ه ورامينايستگاثبت شده مربوط به 

.است بودهدرجه سلسيوس-28آباد فيروزكوه با امينو 

پايساز بدو تاس يديهمد يستگاهايدارايساالنه شهرهايدما ينهكم ترينپايينو يشينهبينباالتر  1399سال يانتا

فاضالبيبهداشتو دفع آوريجمعتحت پوشش خدمات استانيتدرصد از جمع49، 1399سال در

 است. بودهيشهر

دف آوريجمعتحت پوشش خدماتيتدرصد جمعينبيشتر وطـمربيالب شهرـفاضـيع بهداشتـو
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جـدرص92با شميرانات به شهرستان يهاشهرستانيننـ. همچبـاشديم يت شهرستـانمعـد از كل

و ورام يروزكوه،فت،بهارستان، پاكدش اينقرچك مينفاقد .باشنديخدمات

سدر نقاط شـهري شده آوريجمعحجم فاضالب متوسط مترمكعب 1214047ادلـمع 1399الـدر

 است. داشتهيشافزا درصد6/12قبل است كه نسبت به سال در روز بوده

 شهريشده در نقاط آوريجمع فاضالب حجم متوسط

با آوريجمعحجم فاضالبمسهنيبيشتر و كمتر4/89شده مربوط به شهرستان تهران يندرصد

كل رصدد2/0با دماوندشده مربوط به شهرستان آوريجمعحجم فاضالب سهم يهافاضالبحجم از

 است. استان بودهشده آوريجمع

مسيعموميسرشمارينآخر بر اساس و آبـنفوس ان تهران برابرـاست يـتجمع 1395انـكن در

كه 13267637 مع 6673672نفر بوده است مـدرص3/50ادلـنفر وـد آن را نفر معادل 6593965ردان

و مسكن دهند.يميلدرصد آن را زنان تشك7/49 در مقايسه 1395جمعيت استان در سرشماري نفوس

و مسكنيعموميسرشمار با سبه طور 1390نفوس ادرصد72/1االنهـمتوسط  ست. رشد داشته

ته 1395سال در و شهريار چهار شهرستان يتپانصد هزار نفر جمعيباالران، اسالمشهر، بهارستان

.اندداشته

پ 1399استان تهران در ساليتبرآورد جمع يجنتايبر مبنا يبيبا روش ترك يش بينيبر اساس

و مسكنيعموميسرشمار ا هزار نفر بوده 13911 حدود،1395نفوس  هزار 6986تعداديناست كه از
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 29 گزيده اطالعات

و در 1005معادلياستان تهران با تراكمينهمچن.دهنديميلنفر را زنان تشك هزار 6925نفر مرد نفر

مينترمتراكم، 1399در سال يلومترمربعك .باشدياستان كشور

 1395الي 1355جمعيت استان از سال

كـبنفـر 142959د والدت ثبت شدهتعدا 1399سال در درصد كاهش7/8ت به سال قبلـه نسبـوده

در يافته رايدرصد8/32يشنفر بوده كه افزا 80650، تعداد وفات ثبت شده معادل اين سالاست.

كه 68291، معادل 1399ازدواج ثبت شده در سال تعداد. است داشتهنسبت به سال گذشته فقره بوده

ن يافتهيدرصد4/0نسبت به سال قبل از آن كاهش  بايزاست. تعداد طالق ثبت شده فقره 33686برابر

 است. داشتهافزايش 1398 درصد نسبت به سال2/6 بوده كه

و فوت ثبت شده  والدت
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و بيشتر استان تهران15نرخ مشاركت جمعيت 1399در سال درصد بوده است. به عبارت8/39ساله

و بيشتر عمال در بازار كار حضور ندارند. نرخ مشاركت در بين15درصد از جمعيت2/60ديگر  ساله

و زنان درصد بوده3/13و در بين زنان2/66مردان  است كه تفاوت زياد مقدار اين شاخص بين مردان

در7/39دهد. در نقاط شهري اين نرخ را نشان مي و  است. بوده درصد7/41نقاط روستايي درصد

و بيشتر15نرخ بيكاري جمعيت 1399در سال درصد از جمعيت2/7درصد بوده يعني2/7ساله

و بيكار) طي چهار هفته منتهي به هفته مرجع آمارگيري بيكار بوده (شاغل بيفعال ن اند كه اين نرخ در

و در بين زنان6مردان مي4/13درصد 2/7باشد. همچنين مقدار اين شاخص در نقاط شهري درصد

و در نقاط روستايي  است. درصد بوده6/7درصد

 روند نرخ بيكاري

در5/1در همين سال در2/35،»بخش كشاورزي«درصد شاغالن استان و» بخش صنعت«درصد

در3/63 به» بخش خدمات«درصد  اند.كار بودهمشغول

(ينسبيعتوز و بيشتر) برحسب سه بخش عمده15شاغالن  1399:ياقتصاد هايفعاليتساله
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 22468اند كه از اين تعداد نفر متقاضي كار در مراكز كاريابي استان تهران بوده 84225، 1399در سال

) به7/26نفر در هايفرصتاند. اين در حالي است كه تعداد كار گمارده شدهدرصد) مراكز شغلي اعالم شده

 است. مورد بوده 174974كاريابي 

و فهرستييبردار در سطح استان شناسابهره 53097، تعداد 1393يكشاورزيعموميدر سرشمار

دالبهره 420ياند كه براشده يهاشهرستان نامه فراهم نشده است.پرسشيلمختلف، امكان تكميلبردار به

ف و بستبردار فهربهرهينبيشتريببردار به ترتبهره 5827و 13559باهيروزكودماوند نيشده را در

 اند.استان داشتهيهاشهرستان

تن 593هزار تن محصوالت جاليزي، 161هزار تن غالت، 490حدود 1398-99يسال زراع در هزار

و   اي در استان توليد شده است.علوفه هزار تن نباتات 1936سبزيجات

ط16تعداد 1399سال در قطعه در ساعت در استان 46000كشتار معادليتبا ظرف يوركشتارگاه

ريتظرفينفعال بوده است كه بيشتر ميتدرصد از كل ظرف8/34بايمتعلق به شهرستان .باشدياستان

و 846848معادل يتيفعال با ظرفصنعتييگاودار 3513تعداد 1398سال در در راس گاو گوساله

كههاستان فعال بود جـدرص48ويدـپرواربنيبرايتـظرفدرصد52اند  بوده است.يرشيدهت تولـد

كه 7050استان پرورييآبزيدتول 1399سال در  ياندرصد از آن در مزارع پرورش ماه 80/2تن بوده

از برداشتو ياريخاويدر مزارع پرورش ماهيو مابقيگرماب ياندرصد در مزارع پرورش ماه8/12ويسرداب

ن يعيمنابع طب ش يعيطب يمهو ن يالتاستان بوده است. تعداد شاغالن بخش  نفر بوده است.8824يزاستان

 پروريمقدار توليد آبزي
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برداري در معدن در حال بهره 122تعداد 1398از معادن فعال در سال يريطرح آمارگيجبر اساس نتا

م به دستيجاستان تهران وجود داشته است. نتا ا 1963مجموعدر دهديآمده نشان معادنيننفر در

آناند كه تعداد شاغالن نسبت به سال اشتغال داشته كاربه .استيافتهدرصد كاهش9/3، قبل از

 ميليون 2787434برداري استان، معادن در حال بهرهيتارزش افزوده حاصل از فعال 1398سال در

.است بوده يالر

و ماسه« هايفعاليت بايببه ترت»سنگ الشهاستخراج«و»كآه استخراج سنگ«،»استخراج شن

معادنينا وده. مجموع ارزش افزاندرا داشتهارزش افزوده يزانمبيشترين سهم درصد14و1/45،8/24

ا9/83حدود  كل ارزش افزوده  است. بخش را به خود اختصاص دادهيندرصد از

 1398:يبردارمعادن به كل معادن در حال بهرهينسبت ارزش افزوده برخ

و47تعداد 1399 در سال ميدر استان تهران روستا 495شهر سدر.باشندداراي گاز طبيعي الاين

طب 1191ازيشب به يعيهزار انشعاب گاز و اين كننده بوده است هزار مصرف 3572 حدودمربوط

يشدرصد افزا6/7اند كه نسبت به سال قبل، مترمكعب گاز مصرف كرده يلياردم26 كنندگانمصرف

ويدرصد انشعابات مربوط به خانگ5/98سالينداشته است. در هم .باشنديميصنعت درصد5/1و تجاري

توسط سازمان صنعت،يبردارفقره پروانه بهره 526ويسجواز تاس فقره 2027تعداد 1399در سال

و تجارت برا 7/88بيصادر شده است كه نسبت به سال گذشته به ترتيصنعت هايكارگاه يجادايمعدن

سينداشته است. همچنيشدرصد افزا4/0و  پروانهرديـصنعت هايكارگاهاشتغال ـيزانم 1399الـدر

و تجارتيبرداربهره به باشديم 13379 استان صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن سال كه نسبت

.درصد رشد داشته است7/32گذشته 
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بيدارايصنعت هايكارگاهيصنعتيتارزش افزوده فعال 1398 سال در و  574810 يشتر،ده نفر كاركن

 است.تهياف افزايشدرصد1/47بوده كه نسبت به سال قبل يالر يلياردم

مصـمترمونـيليم 1161 استانيآب شهر مشتركين 1399در سال كـكعب آب 86اند كه ردهـرف

س بودهيانگـخنـيوط به مشتركـد آن مربـدرص مصـاست.  استانيشهريرف روزانه آب خانگـرانه

 است. در روز بوده يترل 208 حدود

 1399:يكاربريكحجم فروش آب در نقاط شهري به تفك

نيـموسسات تاب 1399سال در ميليون كيلووات ساعت 28135و بخش خصوصي حدودروـع وزارت

 توليد شده است. يبيهاي چرخه تركدرصد آن در نيروگاه1/77اند كه حدود توليد ناخالص برق داشته

آننيروگاهدرصد توليد ناخالص برق 98  است. ها بودههاي استان، توليد خالص

ب 1399،36717 سال در گرفته هزار مشترك قرار 7019ازيشميليون كيلووات ساعت برق در اختيار

س كاهشدرصد9/1كه مقدار برق فروخته شده  2/2ال گذشته حدودـو تعداد مشتركين برق نسبت به

 داشته است.يشدرصد افزا

ز 15515بايهزار فقره پروانه ساختمان16ازيشب 1399در سال توسط يربناهزار مترمربع مساحت

ص هاييشهردار سـاستان تهران شـد كاهـدرص 5/7و 3/8 يب،ال قبل به ترتـادر شده كه نسبت به

از87. است يافته مربوط به احداث ساختمان هاي استانتوسط شهرداري صادر شده هايپروانهدرصد

بيمسكون ازياست. در مجموع زبايهزار واحد مسكون84ش در 142متوسط يربنايمساحت مترمربع

 پيش بيني شده است.هاي استان توسط شهرداريصادره هايپروانه
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 احداث ساختمانيبراهاي استان توسط شهرداريصادر شدهيساختمان هايپروانه

ق 1399سال در دريواحد مسكون يربنايزمربع متريك يمتمتوسط معامالتيهابنگاه معامله شده

ين. همچناست يافتهيشافزا درصد73است كه نسبت به سال قبل بوده يالر ميليون 246شهر تهرانيملك

ا ق،ساليندر بـماهيبهااجاره يمتمتوسط هـانه دريواحد مسكونع زيربنايـمترمربكـيرـه ازاي

شيقراردادها بـمنعقد و مستاجر در بنگاهينده ر 631ـيملكيهاموجر بوده كه نسبت به سال يالهزار

ميشدرصد افزا44گذشته  .دهدينشان

(بجز نفت خام) از گمرك 1399در سال و ارزش صادرات انواع كاال يباستان تهران به ترتيهامقدار

و 647392 كه يالر ميليارد 195568تن درصد كاهش9/32، قبلآن نسبت به سال وزنبوده است

ول آنيداشته هميشدرصد افزا35ارزش و ارزش وارداينداشته است. در ازتسال مقدار انواع كاال

بـته استانيهاگمرك وـت 473161بـيه ترتـران كه بوده يالر ميليارد 389390ن نسبت به سال است

آنيبترتبهقبل  آن3/32مقدار  داشته است. كاهشدرصد3/8و ارزش

و 12723تگاه در استان با ظرفيتـاقام 339تعداد 1399در سال به 25421اتاق تخت مشغول

كيت بودهـفعال هتـها متعد تختـدرص1/65هـاند وـدرص1/25ها،لـلق به دـدرص9/5د مهمانپذير

 است. هتل آپارتمان بوده

(اصدر استان تهران، طول خطوط راه 1399در سال و لي،ـآهن اري)ـتجويعتـصن،وريـمانفرعي

او كيلومتر 991 د24، آهنراه هاييستگاهتعداد تعايستگاه بوده است. هزار نفر 4781دادـر سال مذكور،

شجابه آهنمسـافر توسـط راه داشته است.شـكاهدـدرص1/53تهـكه نسبت به سال گذشانددهـجا
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ازاستان تهران وزن بار جابهدر 1399همچنين در سال از آهن،راه هاييستگاها جا شده تن ميليون2 بيش

شبيشترين وزن جابهت.ـاسهـداشتيشدرصد افزا2/16، 1398بوده كه نسبت به سال هاي از ايستگاهدهـجا

نف آهن،راه .است بودهتيمربوط به مواد

كل راهداريهاطول راه 1399در سال و نقل جادهيتحت پوشش اداره تريلومك 3005ياو حمل

ب يلومترك 1044بوده كه اين. همچنباشديمييآن راه روستاتريلومك 1961ويشهرينآن راه ساليندر

 نكرده است.يرييتغ 1398اند كه نسبت به سال بودهيتراهدارخانه دائم در استان مشغول به فعال 28

و(اتوبوس، مينيينقليه درون شهردستگاه وسايل 106893،سالينا در دريتاكس بوس ته) ران استان

 اند.بوده جايي مسافرمشغول به جابه

و 218424، 1399سال در اند كه شدهيگذاردر استان تهران شمارهتيكلموتورس 89286خودرو

.است يافته افزايش درصد4/84و درصد كاهش2/5يبنسبت به سال قبل به ترت

پرواز 50848ويپرواز ورود 50832 تعداديداخليدر استان تهران، در پروازها 1399در سال

ثبت شده كه نسبتيپرواز خروج 5154ويپرواز ورود 5148 تعداد الملليبينيو در پروازهايخروج

و3/75 الملليبينيدر پروازهاو درصد كاهش7/15و8/15يداخليدر پروازهايببه سال قبل به ترت

و 4617ي، وروديداخليجا شده در پروازهامسافران جابه. تعداديماكاهش را شاهد بودهدرصد2/75

و در پروازها 4548يخروج كه 454يو خروج 428ي، ورودالملليبينيهزار نفر هزار نفر بوده است

 درصد7/86و3/87 الملليبينيدر پروازهاودرصد كاهش1/36و2/35يببه ترتيداخليدر پروازها

.يماداشته 1398را نسبت به سال كاهش

 الملليبينويداخليدر پروازهايتعداد مسافر خروج
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كه 8651049تعداد 1399در سال آن4/95تلفن ثابت منصوبه در استان تهران وجود داشته درصد

و  ها درصد تلفن2/74است. همچنين از اين تعداد روستايي بوده درصد در مناطق6/4در مناطق شهري

7/52استان در اين سال كاربهاست. ضريب نفوذ تلفن ثابت مشغول در شهرستان تهران وجود داشته

بهتلفن7/52استان تهران نفر جمعيت 100يعني به ازاي هر است درصد بوده .كار داشته استمشغول

كه كاربههزار خط مشغول 23569تعداد 1399تا پايان سال آن70تلفن همراه وجود داشته درصد

و  و مشغول مي بوده است.درصد آن دائ30اعتباري  1399در سال كاربهضريب نفوذ خطوط واگذار شده

هر 169و 255به ترتيب ا 100بوده است به عبارت ديگر در اين سال به ازاي  255ستان نفر جمعيت

و خط تلفن همراه واگذار  اند.بوده كاربهخط تلفن همراه مشغول 169شده

پا همچنين ا1399سال ياندر كلوخط 2755976ثابت ينترنت، تعداد خطوط پرسرعت تعداد

است. بيشترين سهم مشتركين پهن باند سيار مربوط مشترك بوده 16218295، ين پهن باند سيارمشترك

با به همراه با6/49اول و بعد از آن ايرانسل  بوده است. يرانسلا درصد43درصد

از 1399در سال ميليون مرسوله پستي 119مجموعه واحدهاي پستي مستقر در استان تهران بيش

 است. درصد كاهش يافته2/3اند كه نسبت به سال قبل از آن جا كردهرا جابه

به بوده استمرسوله6/8سرانه مرسوالت پستي استان حدود 1399همچنين در سال ازاي هر يعني

 است. جا شدهمرسوله پستي جابه6/8نفر 
يتعداد مرسوالت پست

يارـموسسه اعتب 228ويواحد بانك 4255تعداد از مجموع واحدهاي بانكي اخذ شده، 1399در سال
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 اند.بودهيتدر استان تهران مشغول به فعاليبانكيرغ

پاسپرده نزد بانك مانده ب 1399سال يانها در م 10332ازيشبه .است يدهرس يالر يلياردهزار

پا ها به بخش غيربانكيپرداخت يـالتتسهدهمان هزار ميليارد 10063حدود 1399سال ياندولتي در

 ريال بوده است. 

آس يران،ا يمهب هايشركتنامه توسط بيمه هزار 13594تعداد 1399سال در و صادر شدهيادانا، البرز

 داشته است.كاهش درصد7/2است كه نسبت به سال قبل 

س و شـعبه در دادگـاه 534، 1399ال در در80هاي انقالب، شعبه در دادگاه33هاي عمومي شعبه

و دادگاه 1/14اند كـه به ترتيب نسبت به سال قبل در استان فعال بوده شعبه كيفري15هاي تجديد نظر

و9/3درصد،5/6درصد، فقره قتـل در سـطح 293، 1399اند. در سـال درصد افزايش داشته1/7درصـد

مي2/17داده كه نسبت به سـال قبـل افزايش استـان رخ   دهد.درصدي را نشان

به6/26ي با تعداد تصادفات درون شهر 1399در سال فقره 354170 درصد كاهش نسبت به سال قبل

كه رسيده و9/8درصد تصادفات منجر به فوت،2/0است. الزم به ذكـر اسـت 9/90درصد منجر به جرح

و در اين تصادفات  اند.نفر فوت شده 682درصد منجر به خسارت بوده است

و  خسارتتصادفات درون شهري وسايل نقليه منجر به فوت، جرح

با 1399در سال به25تعداد تصادفات برون شهري فقـره 11515درصد كاهش نسبت به سال قبل

و6/23درصـد مربوط به تصادفات منجر به فوت،2/2كه است رسيده درصد2/74درصد منجر به جرح

 اند.شده نفر فوت 275، تعداد 1399است. در تصادفات برون شهري در سال منجر به خسارت بوده
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و 5166تعداد 1399در سال توليدي حمايتي معاونت هايكارگاهنفر در مراكز روزانه، حرفه آموزي

و خدمت در منزل معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي 11751توانبخشي،  نفر در مراكز شبانه روزي

اف7/0و4/8اند كه نسبت به سال قبل به ترتيب استان خدمت گرفته  زايش يافته است.درصد

به(واحد كميته امداد امام خميني35تعداد 1399در سال خانوار مورد حمايت آن نهاد، 52911ره)

اند. همچنين در اين سال مبلغ وارها داراي سرپرست زن بودهـد خانـدرص2/80اند كه خدمات ارائه داده

به(م خمينيهاي اجتماعي توسط كميته امداد اماميليارد ريال بيمه 111 ره) پرداخت شده كه نسبت

 درصد افزايش يافته است.10سال قبل از آن 

از استان تهران 1399اسفند سال يانپا در  تامينتحت پوشش سازمان،كارگاههزار 237بيش

ا داشته است. كاهش درصد8/1، قبلنسبت به سالكهبودهياجتماع سال تعداد افراد تحتيندر

( 9365882سازمانيناپوشش   مستمري بگير درصد7/16ويو تبعيبيمه شده اصل درصد3/83نفر

 ) بوده است.يو تبعياصل

و مستمري بگيران اصلي نسبت به سال قبل 1399اجتماعي در سال تامينتعداد بيمه شدگان اصلي

 تاميندرصد از بيمه شدگان اصلي7/77در اين سال، درصد افزايش يافته است.7/4و3/0به ترتيب 

و خاص بوده5/1اجتماعي بيمه اجباري، و مابقي توافقي  اند.درصد بيمه بيكاري

بياجتماعينتحت پوشش اداره كل تاميشدگان اصل يمهب  1399: يمهبرحسب نوع

اند كه نسبت به سال نفر تحت پوشش اداره كل بيمه سالمت بوده هزار 3743حدود 1399در سال

سالمت، درصد از بيمه شدگان بيمه سالمت، بيمه همگاني1/66ينهمچن درصد رشد داشته است.7/0قبل 

و مابقد كاركن درص7/21 و ساير اقشـار بودهدولت و روستاييان  اند.ي بيمه ايرانيان

و مشتركان صندوق بازنشستگي حقوق 1399در پايان سال كنفر بوده 487074بگيران نسبتهـاند

 درصد كاهش يافته است.3/0به سال قبل 

%77/7 اجباري %0/6 توافقي

%1/5 بيكاري

%20/3 خاص
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آموز مشغول دانش نفر 2185579استان مختلف تحصيلييهادر دوره 1399-1400ييلسال تحص در

و مابق2/51اند كه بودهيلبه تحص  آموزاندانشاست كه تعداد قابل ذكراند. دختر بودهيدرصد پسر

.يافته است كاهشدرصد2/2گذشته يلينسبت به سال تحص

كل دانش 1399-1400يلي سال تحص در پ1آموز، از درصد در دوره5/53ي،دبستانيش درصد در

و7/23 يي،ابتدا و مابق20درصد در دوره اول متوسطه ييدر مدارس استثنايدرصد در دوره دوم متوسطه

 اند.بودهيلبزرگساالن مشغول به تحصو

 1399-1400 يليدوره: سال تحصيكبه تفك آموزاندانش

يبه ازاييعن،بوده است39استاندر»معلم دولتيبه آموزدانش« نسبت 1399-1400 يليسال تحص در

 بوده است.يسمشغول به تدريمعلم دولتيكآموز دانش39هر

ب 1399-1400 يليسال تحص در ويدرصد در شاخه نظر7/67دوره دوم متوسطه آموزاندانشيناز

 اند. بودهيلمشغول به تحص»و دانش كار«و»ياو حرفهيفن«ي مهارتيهادرصد در شاخه 32

از 1399-1400يـدر سال تحصيل درـهزار نفر دانش 363بيش (به جز دانشگاه آموزش مراكزجو عالـي

ب و6/51اند كه ودهآزاد اسالمي) مشغول به تحصيل 7/46درصد زنان هستند.4/48درصـد آنان مـردان

سايو مابقيو مهندسيفنيهادرصد در رشته6/25ويعلوم انسانيهادر رشته ياندرصد دانشجو ريدر

 اند.بودهيلها مشغول به تحصرشته

نف76ازشـيب 1398-99يـيلسال تحص در مگاهـر در دانشـهزار و آمـها ويـدولتيـوزش عالـراكز
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ي،درصد در گروه علوم انسان3/53ي،درصد در گروه پزشك4/6اند كه شدهيلالتحصاستان فارغ دولتييرغ

علـدرص6/4 پاـد در گروه فن9/23 يه،وم در2/1ي،و مهندسيدرصد در گروه ويگروه كشاورز درصد

 اند.كردهيلدرصد در گروه هنر تحص5/10و مپزشكيدا

در 233تعداد 1399در سال فنـمركز ثاب27مربي و حرفـت بهـاي استهـي هاي آموزش نفر 6758ان

و  درصدي71با سهم» صنعت«اند كه بيشترين سهم آموزش ديدگان مربوط به گروهي دادهاحرفهفني

 بوده است.

(ايعلوم پزشك هايدانشگاهدر يراپزشكپ 23275پزشك، 6896 تعداد 1399در سال  يران،استان

پ هايدانشگاهشاغل در سرانه تعداد پزشك اند. بودهيتو تهران) مشغول به فعاليبهشتيدشه زشكي علوم

نفپزش6/49، 1399 در سال  است.ر جمعيت بودهك به ازاي هر صد هزار

ب 1399در سال كه 175تهران استان هاييمارستانتعداد  يمارستانب13ي،دانشگاه يمارستانب52عدد بوده

سيو مابق يريهخ يمارستانب10ويخصوص يمارستانب35ي،اجتماعينمتعلق به تام ينهادهايراـمتعلق به

بو مالرد يشواپيهاشهرستاناند. بودهـيعموم يزنيسشهرستان پرد يمارستانباو تنه يمارستانفاقد

بيهاتخت بوده است. تعداد يرفعالغ درصد آن فعال74تخت بوده كه فقط 36339هايمارستانمصوب

صد 194در اين سـال نسبت تخـت بستري فعـال به جمعيت استان، معادل اند.بوده تخت به ازاي هر

. بوده استهزار نفر 
 استانيتفعال به جمعينسبت تخت بستر
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و يگاهپا 872مركز جامع خدمات سالمت، 343 تعداد و 228سالمت  يگاهپا 305خانه بهداشت فعال

پ  اند.در استان در حال ارائه خدمات بوده 1399) در سال 115( يمارستانيبيشاورژانس

م 1399در سال تهـركز تلويزيونـدر ساعت برنامه تلويزيوني توليد شده است كه نسبت 33579رانـي

ق ساعت 81701درصد افزايش يافته است. در اين سال در مركز راديويي تهران،3/10بل از آن به سال

ه است. درصد رشد داشت8/9، 1398نسبت به سال برنامه توليد شده كه

از 1399در سال در 283بيش  هاي سينماييسالن سينماي فعال استان به تماشاي فيلم 248هزار نفر

 درصدي داشته است.7/97تماشاگران نسبت به سال قبل از آن كاهش اند كه تعداد نشسته

ميتان استر است كه سه شهرسقابل ذك و مالرد) فاقد سالن سينما (فيروزكوه، قرچك  باشند.ان

بهيعموميهاتعداد كتابخانه 1399سال در و ارشاد اسالم ادارهوابسته و كانون پرورش فرهنگ ي

و نوجوانان .است يافتهيشدرصد افزا5/4، 1398باب بوده كه نسبت به سال 231 فكري كودكان

وـمرب 93564تعداد 1399در سال هاي مختلف ورزشـيهكار سازمان يافته در رشتـورزش 150353ي

وـاست 415ي،ـسالن ورزش 3769اند. در اين سال ود داشتهاستان وج ي در استان استاديوم ورزش37خر

 اند.ت بودهمشغول به فعالي

سـنفر بوده كه نسب 35172ها كننده از هتل استفادهيتعداد گردشگران خارج 1399در سال الـت به

و فروردين سال ماه.يافته استدرصد كاهش89، 1398 و كمترين 1399هاي بهمن به ترتيب بيشترين

.ها بوده استران خارجي استفاده از هتلسهم گردشگ

هاكننده از هتلاستفادهيگردشگران خارج

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1395 1396 1397 1398 1399



 1399-سالنامه آماري استان تهران 42

ساي مصوبعمومي درآمدها كه شدهينيبيشپيالريلياردم 870535، معادل1399لاستان در است

پ 9/107 از كرده يدادرصد آن تحقق  ياتيمال درصد درآمد6/96استان،ي محقق شدهعموميدرآمدها است.

. است بوده

 درصد افزايش داشته است.1399،2/51نسبت به سال درآمدهاي مالياتي در اين سال

 يـالر يلياردم 11416، معادل 1399استان در ساليـياجرا هايدستگاهايهزينهاعتبارات عملكرد

آن بوده .استيافتهيشدرصد افزا7/24است كه نسبت به سال قبل از

پيياجرا هايدستگاهاييهسرمايياعتبارات تملك دارا يالر يلياردم 28598از 1399در سال يبينيشكه

پ3/57شده بود  كرده است. يدادرصد آن تحقق

ر 957016يخانوار شهريكخالص ساالنه هايهزينهمتوسط 1399در سال لـبوده كه شام يالهزار

ر 768079 و هايهزينهرصد)د 80/3(يال هزار  هايهزينهدرصد) 19/7( يالرهزار 188937غيرخوراكي

م يشيو نسبت به سال گذشته افزا باشديميو دخانيخوراك م 31/6 يزانبه .دهديدرصد را نشان

يخانوار شهريكخالص ساالنه هايهزينهمتوسط
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ر 517694 يي،خانوار روستايكساالنه خالص هايهزينهمتوسط 1399در سال ه شاملـكبوده يالهزار

ر 360337 و هايهزينه) درصد6/69( يالهزار ر 157357غيرخوراكي  هايهزينهدرصد)4/30( يالهزار

م يشيو نسبت به سال گذشته افزا باشديميو دخانيخوراك .دهديمندرصد را نشا1/47 يزانبه

ق 1399لسا در و خدمات يمتشاخص بايشهريخانوارهايمصرف كاالها به يشيافزا استان تهران

عد 1398رصد نسبت به سالد7/36 يزانم پا( 2/258دبه  شاخص است. رسيده)1395يهبر مبناي سال

و خدمات مصرف يمتق با1399استان تهران در سالييروستايخانوارهايكاال م يشيافزا، 8/35 يزانبه

پا 9/259به عدد قبلدرصد نسبت به سال قشاخ. است يدهرس)1395يه(بر مبناي سال  يمتص كل

و خدمات مصرف  1398نسبت به سال»خدمات«و»كاالها«استان در دو گروهيشهريخانوارهايكاالها

.استيافتهيشدرصد افزا8/30و6/44يببه ترت

ق و خدمات مصرف يمتشاخص )1395=100(ياختصاص هايگروهبرحسبيشهريخانوارهايكاالها

قيمحصول ناخالص داخل 1397در سال بوده كه نسبت يالر يلياردم 5406773بازار يمتاستان به

آن به سال قبل ا يافته است.يشدرصد افزا6/33 از كل ارزش افزوده سال بيشترين سهم ارزشيندر از

و مستغالت«مربوط به بخشيبترتبهياقتصاد هايفعاليتافزوده  خردهي،عمده فروش«و» امالك

 درصد بوده است.15و21با»و كاالهايهنقليلوسايرتعمي،فروش
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قياقتصاد هايفعاليتاز كل ارزش افزودهيعمده اقتصاد هايبخشسهم ارزش افزوده  1397:يجار يمتبه

اند كه فعال بوده پرسنل عملياتي 4099با نشانيآتش يستگاها 130تهران، تعداد شهردر 1399در سال

 است.يافته كاهشدرصد17 پرسنل عملياتي نيزتعداد يستگاهايكشدنكمنسبت به سال گذشته همراه با 

سـع 927در شهر تهران 1399در ساليـياتداد ناوگان عملـتع حدود ال قبلـدد بوده كه نسبت به

. استيافته كاهشدرصد 20

و حاد 27444نشان در اين سال براي نيروهاي آتش اند كه نسبت به سوزي اقدام كردهآتش 8681ثه

و 139سال قبل از آن به ترتيب   است. درصد كاهش داشته68درصد افزايش

اند كه نسبت به مشغول به فعاليت بودهبارو تره يوهم يدانم 264در شهر تهران تعداد 1399در سال

 درصد رشد داشته است.9/6سال قبل 

ازـبوستان عموم 2300شهر تهراندر 1399در سال وج60ي با وسعت بيش ودـميليون مترمربع

و جنگل  است.ميليون مترمربع بوده 438كاري كمربند سبز آن نيز بيش از داشته

و كشاورزي، شكار، جنگلداري
%1/7 ماهي گيري 

%0/9 استخراج معدن 

%11/3 صنعت 

و  تامين برق، گاز، بخار
%8/0 تهويه هوا 

آبرساني، مديريت 
و  پسماند، فاضالب
%0/2 فعاليت هاي تصفيه

%3/9 ساختمان 
و خرده  عمده فروشي
فروشي، تعمير وسايل 

و كاالها %15/0 نقليه

و و انبارداري و نقل  حمل
%8/2 پست

به فعاليت خدماتي مربوط
و غذا %2/1 تامين جا

و ارتباطات  اطالعات
6/1%

و بيم ه فعاليت هاي مالي
6/8%

و مستغالت  امالك
21/0%

فعاليت هاي حرفه اي، 
و فني  %1/9 علمي

و  فعاليت هاي اداري
%0/5 خدمات پشتيباني 

و  اداره امور عمومي
%4/9 خدمات شهري 

آموزش 
2/3%

ان فعاليت هاي مربوط به سالمت انس
%4/1و مددكاري اجتماعي

ساير خدمات عمومي، اجتماعي، 
و خانگي  %1/0 شخصي


