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آمار گردآوري نشده است.  -  

آمار در دسترس نیست. 000  
د ندارد.ذاتاً یا عمالً وجو  ×  

معنی است.و محاسبه غیرممکن یا بی جمع ××  
کمتر از نصف واحد است. رقم  //  
رقم (نسبت) ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.  //  

 *   رقم غیرقطعی است.
 **  رقم جنبه تخمینی دارد.

به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.       

دن اعداد است.اختالف در سرجمعها به علت سرراست کر  
است. راست کردن اعداد صورت گرفتهمحاسبه نسبتها و شاخصها قبل از سر  

 عالئم اختصاري 

میلیون 1000میلیارد =   
متر 1000کیلومتر =   

مترمربع 10000هکتار=   
هکتار 100مترمربع =  1000000کیلومترمربع =   

مترمکعب 001/0لیتر=   
کیلوگرم 1000تن =   

کیلووات ساعت 1000مگاوات ساعت =   
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  پیشگفتار

  
       استان با تالش همکاران دفتـر آمـار و اطالعـات معاونـت  1391سالنامه آماري سال متعال با استعانت از درگاه خداوند 

برنامه ریزي استانداري تهران و همکاري صمیمانه کارشناسان دسـتگاههاي اجرائـی اسـتان و سـازمانهاي ذیـربط تهیـه و 
  منتشر گردید.

اي است که جهت نیل بـه هـدفهاي مـورد انتظـار، به گونهجوامع اجتماعی  فرهنگی و ،وابط اقتصاديتنوع فعالیتها و ر
در این برنامه ها کـه هاي جامع توسعه به عنوان چارچوب منطقی فعالیتها، امري اجتناب ناپذیر است. تهیه و اجراي برنامه

   ي اجرائی در قالب یـک نظـام هدفمنـد و سـازگار تهیـه به صورت مجموعه به هم پیوسته اي از اهداف، ابزارها و سیاستها
تعیـین و  شناخت وضعیت موجود بخشـها هاي توسعه،در برنامه .اي برخوردار استآمار و اطالعات از جایگاه ویژه می شود،

پـذیر مکاناسـاس اطالعـات آمـاري ا ها جـز بـرانداز و قابلیتهاي اجرایی و همچنین ارزیابی و بررسی عملکرد برنامـهچشم
تواند تأثیري شگرف بـر موفقیـت برنامـه ریزي با نظام آماري است که میباشد، به طوري که آمیزه مناسب نظام برنامهنمی

  فراهم سازد. ریزي و بستر مناسب آماريداشته و هدایت شایسته برنامه را در پرتو دانش فنی برنامه
ز نیازهاي اطالعاتی برنامه توسعه اقتصادي و با توجه به جایگاه خـاص با آگاهی ا دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران

اي، جهت دستیابی به نظام آماري جامع و منطقی در سـطح اسـتان توجـه خاصـی بـه ریزي ملی و منطقهاستان در برنامه
ري وضـعیت اقتصـادي، سالنامه آماري استان که تصـویر آمـادر این راستا تهیه و انتشار دارد. فعالیتهاي آماري مبذول می

از اهمیـت بـاالئی  کندائه میاجتماعی و فرهنگی استان و تحوالت به عمل آمده در بخشهاي مختلف را در یک مجموعه ار
  برخوردار است.  

نتایج سرشماري ها و آمارگیریهاي نمونه اي اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، آمارهاي ثبتی و نتـایج آمـارگیري هـاي 
منابع آماري این نشریه را تشکیل می دهد. با توجـه بـه ایـن کـه سرشـماري عمـومی دستگاه هاي اجرایی،  اجرا شده در

نفوس و مسکن هر پنج سال یک بار اجرا می شود و اجراي برخی آمارگیري ها و سرشماري ها توسط مرکز آمـار ایـران و 
عات آماري مندرج در سالنامه، هـر سـاله و بـه طـور سایر سازمان ها با فاصله زمانی منظم صورت نمی گیرد، برخی از اطال

    مستمر در دسترس نمی باشد.
ارتبـاط گردید که موجـب  به تهیه و راه اندازي نرم افزاري  موفق 1385از سال  تهران دفتر آمار و اطالعات استانداري

ایجاد بستري سـاده و قدرتمنـد   هدف شده و عالوه بر آن بادستگاه  و سازمان با این دفتر  100بیش از  اینترنتی و آنالین
، موجـب جهت جمع آوري اطالعات آماري از سازمانها و نیز صرفه جویی در زمان و هزینه جمع آوري اطالعات تهیه شـده

  است. در آنها گشتهمشارکت بیشتر سازمانها در تهیه سالنامه آماري و نیز ارتقاء سطح فرهنگ آماري 
  



  پیشگفتار

 

  
و به نشـانی                        سامانه الکترونیکیاول تکمیل شده سالنامه آماري استان تهران از طریق هم اکنون امکان دسترسی به جد

.irsci.orgsalnameh.://http   وجود دارد.  1391تا  1385براي سالهاي در لینک نمایش جداول ،  
عات موجود در هر فصل، مقدمـه آن را بـا در خاتمه به کاربران گرامی سالنامه توصیه می شود، براي بهره گیري از اطال

دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نکات مهمی که در کاربرد آمارهاي آن فصل ضروري است، مانند تعـاریف و مفـاهیم بـه 
کار رفته در تهیه آمارها، پوشش موضوعی اقالم آماري، بهنگام نبودن بعضـی از اطالعـات و یـا عـدم درج برخـی از اقـالم 

آگاهی حاصل نمایند. همچنین گزیده اي از اطالعات تمامی فصل ها در ابتداي سالنامه و گزیده اي از اطالعات هر آماري، 
فصل در مقدمه آن فصل درج شده است که استفاده از آن ها جهت دستیابی به دیدي کلی از اطالعات موجود در سـالنامه 

  توصیه می شود.
باشـد اي با ویژگیهاي مورد نظر نیازمند تالش، بردباري و دقت نظر باالیی میعهاز آنجا که طراحی، تهیه و انتشار مجمو

همچنـین شود. تشکر و قدردانی می تهیه و تدوین این نشریه تالش نموده اندکه در دفتر آمار و اطالعات  از تمام همکاران
داشـته انـد کـه ضـمن  مجموعـه در گـردآوري ایـن نقش موثريدستگاههاي اجرایی استان  مدیران و کارشناسان محترم

  قدردانی از تالشهاي به عمل آمده، موفقیت بیشتر آنان را در فعالیت مهمی که بر عهده دارند آرزو دارد.
ارائـه  استان تهران 1391را با تأکید بر آمار سال  1375 -1391امید است مجموعه حاضر که اطالعات آماري سالهاي 

و عالقمندان و استفاده کنندگان  را فراهم آوردري صاحب نظران و محققان و مدیران موجبات رفع نیاز هاي آما ، می کند
آتـی یـاري  اترا در هر چه غنی تر نمـودن نشـریدفتر آمار و اطالعات استانداري   ،ارزنده و کاز ساز خود هاي با راهنمائی

  .فرمایند
                                                 

  نعمت اله ترکی                                                                                                       
  نداري تهراناستاو اشتغال  معاون برنامه ریزي                                                                                                                           
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  135...............................................................تحصیالتوضع سواد و سطح  بر حسبساله و بیشتر  10و بیکار  نتوزیع نسبی جمعیت شاغال-12-3
 137................................................................................................................................................................یمدرك تحصیل بر حسبدولت  کارکنان-13-3
  140...........................................................................................................................................................وضعیت استخدامی بر حسبکارکنان دولت -14-3
  142 ..........................................فرصتهاي شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی -15-3
  144.............................................................................................................................................................سن بر حسبمتقاضیان کار ثبت نام شده  -16-3
 145.................................................................................................................................................وضع سواد بر حسبر ثبت نام شده متقاضیان کا -17-3
  
  کشاورزي، جنگلداري و شیالت -4

  154.............................................................................................................1382بر حسب نوع بهره بردار و شهرستان:  يکشاورز يریهابهره بردا - 1-4
  156.............................................................................................................1382نوع فعالیت و شهرستان :  بر حسب يکشاورز يها يبهره بردار - 2-4
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 158...........................................................................................................1382بر حسب وضع سواد و سن بهره بردار:  يکشاورز يبهره برداریها - 3-4
 159................................................................................................1382وضع سواد بهره بردار و شهرستان:  بر حسب يکشاورز يبهره برداریها - 4-4
 160.................................................................................................... 1382وسعت:  بر حسببا زمین  يبهره برداریها ياورزکش یمساحت اراض - 5-4
 163.............................................................................................. 1382با زمین بر حسب شهرستان:  يبهره برداریها يکشاورز یمساحت اراض -4- 6
  165........................................................................................1382: شهرستان بر حسب یبا زمین آب يبهره برداریها يکشاورز یمساحت اراض - 7-4
167......................................................................................1382مساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین دیم بر حسب شهرستان:  - 8-4  
نه بهر برداریهاي کشاورزي در فضاي باز بر حسب نام محصول تعداد بهره برداري، سطح کاشت و مقدار تولید محصوالت ساال - 9-4
:1382..........................................................................................................................................................................................................................................169 

 171 ............................................................. 1382 شهرستان: بر حسباي باز فض ولید و عملکرد در هکتار گندم درسطح کاشت، مقدار ت -10-4
 172.....................................................................1382 شهرستان: بر حسبفضاي باز  سطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار جو در -11-4
  173..................................................1382 شهرستان: بر حسبباز سطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار برنج (شلتوك) درفضاي  -12-4
نام محصول:  بر حسبسطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید محصوالت دایمی در فضاي باز  ،تعداد بهره برداري -13-4

1382..........................................................................................................................................................................................................................................174 
  178.....................................................1382: شهرستان بر حسبوالت دایمی در فضاي باز تعداد بهره برداري و مقدار تولید برخی از محص-14-4
  181.......................................................................................................1382شهرستان: بر حسبمساحت گلخانه در بهره برداریهاي کشاورزي  -15-4
سال  و برداشت درداشت  یک هکتار به تفکیک نوع محصول و مراحل مختلف کاشت، متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در -16-4

 182 .............................................................................................................................................زراعی ...........................................................................................
 185...............................................................................................................................مقدار انواع کود شیمیایی توزیع شده ..................................... -17-4
  186........................................................................................................................ مقدار انواع سموم فروخته شده ...................................................... -18-4
  187.........................................................................................................................................................................1390مقدار انواع بذور توزیع شده:  -19-4
  188............................................................................................................................................................1390ماشین آالت کشاورزي توزیع شده:  -20-4
 189...............................................................................1382 تعداد بهره برداریهاي استفاده کننده از هریک از ماشین ها و ادوات کشاورزي: -21-4
 191........................................... 1382شهرستان: بر حسبتعداد بهره برداریهاي استفاده کننده از هریک از ماشین ها وادوات کشاورزي  -22-4
 194.........................................................................................1382شهرستان: بر حسبم آنها در روز آمارگیري اتعداد بهره برداري و تعداد د -23-4
 196..................1382شهرستان:  بر حسبدام و مقدارتولید شیر هریک از انواع دام  بهره برداري هاي داراي دام شیردوشی شده تعداد -24-4
 198..............................1382شهرستان: بر حسببهره برداري هاي داراي مولد ، تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسفند و مو و کرك بز  -25-4
 199.............. ............................................1382شهرستان: بر حسبماکیان بهره برداریهاي پرورش دهنده ماکیان به روش سنتی و تعداد  -26-4
  200.........................................وضع فعالیت .......................................................................... بر حسبتعداد و ظرفیت گاوداریهاي صنعتی فعال  -27-4
 201 ........................................مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ گوشتی ، تعداد سالنها و ظرفیت آنها................................................................. -28-4
 201...........................................................................................................مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار، تعداد سالنها و ظرفیت آنها -29-4
 202.......................................................................................................................پرورش دهنده مرغ مادر، تعداد سالنها و ظرفیت آنهاموسسات  -30-4
 202........................ه یکروزه ........................................................................................تعداد موسسات جوجه کشی و تولید کنندگان انواع جوج -31-4
 203..............................................1385متوسط شاغالن دایم و انواع پرداختی هاي گاوداري به شاغالن با مزد و حقوق گاوداري صنعتی:  -32-4
 203 .....................................................................1389متوسط تعداد شاغالن و انواع پرداختی به شاغالن با مزد و حقوق بر حسب جنس:  -33-4
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 204........................................................................................1385 نوع اموال سرمایه اي: بر حسبارزش سرمایه گذاري گاوداریهاي صنعتی  -34-4
 204..................................................................................................1384 نوع اموال سرمایه اي: بر حسبسرمایه گذاري مرغداریهاي صنعتی  -35-4
 205........................................................................................................................................................تعداد گاو و گوساله گاوداریهاي صنعتی فعال -36-4
 205...........................................................................................................................................................و کود گاوداریهاي صنعتی مقدار تولید شیر -37-4
 206.............................الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاههاي رسمی استان .......................................................تعداد و وزن  -38-4
 208 ................................................................................................................................. مقدار تولیدات مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ گوشتی -39-4
 209..................................................................................................................................مقدار تولیدات مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار -40-4
 210........................................................مقدار انواع تولیدات موسسات پرورش دهنده مرغ مادر.............................................................................. -41-4
 211....................................1382شهرستان: بر حسببهره برداریهاي پرورش دهنده زنبور عسل، تعداد کندو و مقدار تولید عسل با موم  -42-4
 212...........................................ر پایان سال  ..............پوشش اداره کل تعاون دتحت خصات عمومی شرکتهاي تعاونی کشاورزي فعال مش -43-4
 213.................................................... پوشش سازمان تعاونی روستایی در پایان سالتحت مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی کشاورزي  -44-4
                                              214................................................................................................................................................................1391 مساحت جنگلها، مراتع و بیابانها: -45-4
 214 ...................................................................................................................................مساحت جنگلکاري................................................................ -46-4
  216 ......................................................................................................................................سوزي در جنگلها و مراتع  ...... موارد و مساحت آتش -47-4
  217 .....................................اهم فعالیتهاي انجام شده در زمینه مرتعداري و اصالح مراتع توسط اداره کل منابع طبیعی............................. -48-4
  218 ................................ده در زمینه تثبیت شنهاي روان و بیابان زدائی ..........................................................................فعالیت هاي انجام ش -49-4
  219 .......................................................................................................................مقدار تولید ماهی............................................................................... -50-4
  220 ...........................................................................................پرورش ماهی................................................................................................................... -51-4
  228 ...................................................................................................نوع ماهی ..................... بر حسبمقدار گوشت ماهی تولید شده در استان  -52-4
  229 .....................................................................میزان تکثیر انواع گونه هاي بچه ماهیان ....................................................................................... -53-4

 معدن -5

 236...........................................................................................................................فعالیت بر حسببرداري مشخصات عمومی معادن درحال بهره - 1-5
 238..................................................................................................................................فعالیت بر حسببرداري تعداد شاغالن معادن در حال بهره - 2-5
 239.............................................................................................................فعالیت بر حسبحال بهره برداري مقدار و ارزش تولید مواد معدنی در - 3-5
 241..........................................................1390لیت: برداري بر حسب فعا ارزش افزوده و ارزش پرداختیها و دریافتیهاي معادن درحال بهره - 4-5
       242..........................................................................1390 اي:فعالیت و نوع اموال سرمایه بر حسبگذاري معادن درحال بهره برداري سرمایه - 5-5
 244........................................................................................................................سالمشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی معدنی فعال در پایان  - 5- 6
    
 نفت و گاز -6 

 249.............................................................................................................................جایگاههاي مواد سوختی، تعداد نازل ها و فروش متوسط آنها -1-6
  253...................................تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف گاز طبیعی وستاهاي گازرسانی شده و تعداد انواع انشعاب،تعداد شهرها و ر -2-6
  
  صنعت - 7 

 
 260...............حسب نوع فعالیت  بر یجاد کارگاههاي صنعتیبراي ا صنعت، معدن و تجارتجوازهاي تأسیس صادر شده توسط سازمان  - 1-7
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  261................................................................نوع فعالیت  بر حسب صنعت، معدن و تجارتسازمان برداري صادر شده توسط هاي بهرهپروانه - 2-7
 نوع بر حسب صنعت، معدن و تجارتسازمان برداري صادر شده توسط هاي بهرهاساس پروانه میزان اشتغال کارگاههاي صنعتی بر - 3-7

  263..........................................................................................................................................................................................................................................فعالیت
 نوع بر حسب صنعت، معدن و تجارتسازمان برداري صادرشده توسط هاي بهرهاساس پروانه گذاري کارگاههاي صنعتی برسرمایه - 4-7

  264 ........................................................................................................................................................................................................................................تفعالی
  265........................تعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت، نحوه ي مالکیت و طبقات کارکن........... - 5-7
  271.............................1390تعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت، طبقات کارکن و شهرستان : -7- 6
  274..............................تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق و جنس.................... - 7-7
  277................................................................................1390 تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت: - 8-7
 279..........................................................................................................................................شهرستان بر حسبتی کارگاههاي صنعشاغالن تعداد  - 9-7

 280..........................................................کارکن و جنس.............. جبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاههاي صنعتی بر حسب طبقات -10-7
 282.........1390ن:جبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارک -11-7
  284...................................................................... ............کارکن نوع اموال سرمایه اي و طبقات بر حسبکارگاههاي صنعتی سرمایه گذاري  -12-7
 287...............................................1390:کارکن نوع فعالیت و طبقات بر حسبکارکن و بیشتر  ده نفرکارگاههاي صنعتی سرمایه گذاري  -13-7
 289...........................................................................کارکنطبقات نوع فعالیت و  بر حسبارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاههاي صنعتی  -14-7
 292.......................................................................................مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال صنعتی و فرش دستباف در پایان سال -15-7
  
  آب و برق -8
  
 301............................................................................................................................منابع آبهاي زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آنها در سال آبی - 1-8
  302...........................................................................................................................................................1391: هاي استانخانهآب در تصفیه تصفیه - 2-8
 303...............................................................................................................................نقاط شهري دار فروش آب درتعداد انشعاب، مشترکین و مق - 3-8
 307...........................................................................................................1391: آوري و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهريطول شبکه جمع - 4-8
 308......................................................استان برق مولدهاي نصب شده مؤسسات تابع  وزارت نیرو در محدودهناخالص ظرفیت نامی و تولید  - 5-8
 309............قدرت مصرفی همزمان درنیروگاههاي شبکه سراسري تابع وزارت نیرو واقع درمحدوده استان ظرفیت مولدهاي نصب شده و -8- 6
 310..........................................................1391: نیروگاه بر حسباستان و قدرت مصرفی همزمان  ظرفیت مولدهاي نصب شده در محدوده - 7-8
 311......................................................................................................................................................تولید برق انواع مولد و مصرف داخلی نیروگاهها - 8-8
 313.................................................................................................................تولید برق و سوخت مصرفی نیروگاههاي حرارتی در محدوده استان - 9-8

 314.......................................................................................................................................................................طول انواع خطوط انتقال نیروي برق -10-8
 315..........................................................................................................................................................................................تعداد انواع مشترکین برق -11-8
  317...................................................................................................................................................................نوع مصرف بر حسبمقدار فروش برق  -12-8
  
  ساختمان  و  مسکن -9

 
 326..............................شهري (بجز شهر تهران) در نقاط مساحت زمین و زیربنا بر حسبصادرشده براي احداث بنا ساختمانیهاي پروانه - 1-9
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                                                                  328 ............................................ بجز شهر تهران)در نقاط شهري(نوع استفاده  بر حسبهاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا پروانه - 2-9
  329........................................نوع مصالح عمده درنقاط شهري(بجز شهر تهران) بر حسبهاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا روانهپ - 3-9
 330...........1391تعداد طبقات ساختمان در نقاط شهري (بجز شهر تهران):  بر حسبپروانه هاي ساختمانی صادرشده براي احداث بنا  - 4-9
 وضعیت قبلی زمین و مساحت آن در نقاط شهري ( بجزشهرتهران):  بر حسبهاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا پروانه - 5-9

1391...........................................................................................................................................................................................................................................331 
 نقاط شهري(بجز شهر تهران) واحد مسکونی در تعداد بر حسبهاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان مسکونی پروانه-9- 6

.......................................................................................................................................................................................................................................................332 
 :نوع مصالح عمده در نقاط شهري (بجز شهر تهران)  بر حسبهاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان مسکونی پروانه - 7-9

1391..........................................................................................................................................................................................................................................333 
             نوع پروانه و بخش متقاضی در نقاط شهري  حسب برهاي ساختمانی صادر شده تعداد واحدهاي مسکونی تعیین شده در پروانه - 8-9

 334.........................................................................................................................................................................................................1391 :(بجز شهر تهران)
 335.........................................................................................................................ساختمانهاي شروع شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري - 9-9

 337....................................................................................................................ساختمانهاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري -10-9
 339.......................................اختمانهاي شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده در نقاط شهريس بر حسبگذاري بخش خصوصی سرمایه -11-9
نقاط  هاي مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در،متوسط سطح زیربنا و متوسط هزینه یک مترمربع ساختمان واحد تعداد -12-9

 340...........................................................................................................................................................................................................................................شهري
 341.......................................................................................تعداد و هزینه انواع ساختمانهاي احداث شده توسط سازمان مسکن و شهرسازي -13-9
 342........................................................1391 :مان مسکن و شهرسازيتوسط ساز مساحت زمین  و تعداد واحدهاي مسکونی واگذار شده -14-9
  343...............................................................................استفاده نوع بر حسبزمینهاي واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازي استان  -15-9
  344............................................................................................................1390واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد خانوار معمولی ساکن: آبان  -16-9
  345......................................................................................1390مصالح عمده بنا: آبان  نوع اسکلت و بر حسبواحدهاي مسکونی معمولی   -17-9
ونت در نقاط شهري و روستایی: ساکن در واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب نحوه تصرف محل سک و گروهی خانوارهاي معمولی -18-9

  346..................................................................................................................................................................................................................................1390آبان 
  347....................................................................................................................1390واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب سال اتمام بنا: آبان   -19-9
 348.....................................1390آبان  اتاق دراختیار: تعداد ببر حسواحدهاي مسکونی معمولی  خانوارهاي معمولی ساکن وگروهی در -20-9
متوسط قیمت یک متر مربع زمین ساختمانهاي مسکونی کلنگی و زیربناي واحدهاي مسکونی معامله شده در بنگاههاي معامالت  -21-9

 349................................................................................................................................................................................................................ملکی در شهر تهران 
و مبلغ ودیعه در قراردادهاي منعقد شده بین موجر و مستاجر در بنگاههاي معامالت ملکی به ازاء یک متر  متوسط اجاره بهاي ماهانه -22-9

 349......................................................................................................................................................................مربع زیر بناي واحد مسکونی در شهر تهران 
 350.......................................................................................................................مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی مسکن فعال در پایان سال -23-9
  
  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10
  
تعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی بر حسب فعالیت و طبقات  -1-10

  357.........................................................................................................................................................................................کارکن..................................................
  363.........تعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی در نقاط شهري و روستائی. -2-10
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لیه و کاالهاي شخصی و خانگی بر حسب طبقات کارکن و شهرستان تعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نق -3-10
 :1381 .......................................................................................................................................................................................................................................364 
تامین نیاز صنوف  " و "تامین نیاز مصرف کنندگان " "تامین نیاز تولید کنندگان "مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال  -4-10

  366..........................................................................................................................................................................................................در پایان سال  "خدماتی
   369...........................................................سالهاي تعاونی فعال خدمات تحت پوشش اداره کل تعاون در پایان مشخصات عمومی شرکت - 5-10
 370............................................................در پایان سال تحت پوشش اداره کل تعاون هاي تعاونی فعال عمرانیمشخصات عمومی شرکت - 10- 6
 371...........................................................................هاي تعاونی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون در پایان سالمشخصات عمومی اتحادیه -7-10
 372.............................................................................................................................مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی روستایی در پایان سال -8-10
  373..........................................................................................................................هاي تعاونی روستائی در پایان سالمشخصات عمومی اتحادیه -9-10

 374...................................................تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالك....................................................................... -10-10
 375......................................................................................................................................................مقدار واردات انواع کاال از گمرکهاي استان   -11-10
 377.......................................................................................................................................................ارزش واردات انواع کاال از گمرکهاي استان  -12-10
 379.......................................................................................................................................................مقدار صادرات انواع کاال از گمرکهاي استان -13-10
                 381......................................................................................................................................................ارزش صادرات انواع کاال از گمرکهاي استان -14-10
 384.......................................................................................................1391ات انواع کاال از گمرکهاي استان : مقدار و ارزش واردات و صادر -15-10
  386....................................1381تعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: - 16-10
  388......................................................1381تعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی در نقاط شهري و روستائی:  -17-10
  389....................................1381هرستان :تعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی بر حسب طبقات کارکن و ش -18-10
 390.........................................................................................................................................................................درجه بر حسبتأسیسات اقامتی  - 10 -19
 390.......................................................................................................................................................درجه بر حسب تعداد اتاق تأسیسات اقامتی -20-10
  392.....................................................................................................................................................درجه بر حسبتعداد تخت تأسیسات اقامتی  -21-10
  392......................................................................................................................................................................درجه بر حسبتعداد مهمانپذیرها   -22-10
 393.............................................................................................................................................................درجه بر حسبتعداد اتاق مهمانپذیرها   -23-10
 393...........................................................................................................................................................درجه بر حسبخت مهمانپذیرها  تعداد ت -24-10
  
  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11
  
 403............................................................................................................................طول انواع خطوط و تعداد ایستگاههاي راه آهن ناحیه تهران -1-11
 404..................................................................................................................ایستگاههاي راه آهن ناحیه تهرانمسافر و بارخالص حمل شده از  -2-11
  405.........................................................................................................................وزن انواع بارحمل شده از ایستگاههاي راه آهن ناحیه تهران   -3-11
406.............................................................تهران و حومه شهر (مترو)راه آهن شهري شرکت بهره برداري طول مسیر و تعداد ایستگاههاي -4-11  

407..........................................................تهران و حومه.. شهر (مترو)راه آهن شهري شرکت بهره برداري مسافر حمل شده از ایستگاههاي  -11-5 
 408....................................................................................................................1391پوشش اداره کل راه و ترابري استان :  تحتانواع راههاي  -11- 6
 410 ..................................................................................................................استان اداره کل راه و ترابريپوشش تحت انواع راههاي روستایی  -7-11
 411................................................1391نوع عوارض طبیعی:  بر حسباستان  اداره کل راه و ترابريپوشش  تحتطول راههاي روستایی  -8-11
                                                                      412........................................................................................................................هاي مسیر راهها در پایان سالتعداد تونلها و پلها و راهدارخانه -9-11

 413.........................................................................................................1391نوع در پایان سال  بر حسبوسایل نقلیه عمومی درون شهري  -10-11
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 415................................................................................................................................گذاري شدهوسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت شماره -11-11
هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري مسافرجابجا شده درون استانی و برون استانی از طریق پایانهتعداد سفر و  -12-11

 417..................................................................................................................................................................مسافر)اي (بر اساس صورت وضعیت حملجاده
اي هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جادهتعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه -13-11

 418.................................................................................................................................................................................(براساس صورت وضعیت حمل مسافر)
بر اي ي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جادههاتعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه -14-11

  419..........................................................................................................................................................................................................1391شهرستان:  حسب
و مسافرجابجا شده برون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جاده اي  تعداد سفر -15-11

 420..............................................................................................(براساس صورت وضعیت حمل مسافر)...................................................................................
اي: هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جادهتعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استانی از طریق پایانه - 16-11

1391...........................................................................................................................................................................................................................................421 
  422.....................................................................صادرشده) بارنامه اساس براي (وزن بارجابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده -17-11
 423...............................................................1391شهرستان:  بر حسب ايمیزان بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باربري عمومی جاده -18-11
  424................هاي استان................................مسافر و بار حمل شده توسط شرکتهاي هواپیمایی داخلی در پروازهاي داخلی از فرودگاه -19-11
  425در پروازهاي بین المللی از فرودگاههاي استان.................................................... مسافر و بار حمل شده توسط شرکتهاي هواپیمایی -20-11
 427......1391 :هاي استانفرودگاه واپیمایی داخلی وخارجی ازشرکتهاي ه بر حسبو بارحمل شده در پروازهاي بین المللی  مسافر -21-11
 430..........................................................................................1390: یهواپیمائ يتعداد پرواز و مسافر حج تمتع حمل شده توسط شرکتها -22-11
 431....................................................سالدر پایان تحت پوشش اداره کل تعاون مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی حمل و نقل فعال  -  23-11
 432............................................................................................................................1390لیت: کارگاههاي خدمات انبارداري بر حسب نوع فعا -24-11
 432...........................................................................................................................1390مشخصات سردخانه هاي استان بر حسب نوع سالن:  -25-11
  433................................................................................................................................................تعداد و ظرفیت سیلوها و انواع انبار دایر گندم   - 26-11
 433........................................................................................................................................................................................عملکرد سیلوهاي گندم   -27-11
 434 .............................................................................................................................................برداري در پایان سالواحدهاي پستی مورد بهره -28-11
  436 .......................................................................................................................................................................مرسوالت پستی داخلی وارد شده -29-11
  437.......................................................................................................................................................................مرسوالت پستی داخلی صادر شده -30-11
  438..........................................................................................................................................مرسوالت پستی وارد شده از مبادي خارج از کشور -31-11
 439...................................................................................................................................... مرسوالت پستی صادر شده به مقصد خارج از کشور -32-11
  440............................................................................................................................................................................................تلفنهاي ثابت  و همراه -33-11
 442.........................................................................................................یتلفنهاي همگانی مشغول به کار و نقاط روستایی داراي ارتباط تلفن -34-11
  443.....................................................................................تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ام -35-11
  

 بازارهاي مالی -12
                                                                                                                                                 

  453 .....................................................................................................................................................................حدهاي بانکی در پایان سالتعداد وا -1-12
  455..........................................................................................................................................موسسات اعتباري غیربانکی در پایان سال................... -2-12
 456..................................................................................................................................1391تعداد و مبلغ انواع سپرده نزد بانکها در پایان سال  -3-12
                                                                                                                             459.....................................1391بخشهاي عمده اقتصادي در پایان سال  بر حسبتسهیالت پرداختی بانکها به بخش غیر دولتی  تعداد -4-12
  460.....................................1391 صادي در پایان سالبخشهاي عمده اقت بر حسبتسهیالت پرداختی بانکها به بخش غیر دولتی  مانده -5-12
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  461............................ 1391نوع تسهیالت در پایان سال بر حسب و موسسات اعتباري غیربانکیمانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها  -12- 6
 اسالمی درپایان سال وداساس عق اعطائی بربابت تسهیالت  و موسسات اعتباري غیربانکیمانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها  -7-12

1391...........................................................................................................................................................................................................................................462 
 464 ......................................................................................................................................................پایان سال شبکه فروش صنعت بیمه تاتعداد  -8-12
  465............................................................................................................... پایان سال.. کلی صنعت بیمه به تفکیک شرکتهاي بیمه تاعملکرد  -9-12

 467..................................................................سالپایان  تا تحت پوشش اداره کل تعاون ي تعاونی اعتبار فعالمشخصات عمومی شرکتها -10-12
  

  امور قضائی -13
 
  472...............................................................................................................................................................................................................یمراجع قضای -1-13
 474......................................................................................................1391 ها  در پایان سالتشکیل شده در دادسرا يخالصه آمار پرونده ها -2-13
  475....................................................................................................................موضوع بر حسبهاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی پرونده -3-13
647.......................................................................................................................................1391دستگیرشدگان جرائم واقعه بر حسب جنس:  -4-13  
  477..........................................................................................................سرقتهاي عادي بر حسب نوع...................................................................... -5-13
478......................................................................................1391ع سرقتهاي عادي بر حسب جنس و سن: دستگیرشدگان در ارتباط با انوا -13- 6  
 479...............................................................................................................تصادفات  درون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت -7-13
 481.................................................................................................................تصادفات برون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت -8-13
 483......................................................................................................................................................................................انواع مواد مخدر کشف شده -9-13

 484...............................................................................................................................................................دستگیرشدگان در ارتباط با مواد مخدر -10-13
  485......................................................................................................................................................گواهی فوت صادر شده توسط پزشکی قانونی-11-13
  

  اجتماعی مینأبهزیستی و ت -14
 
  494...................................................................................................................واحدهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهري سازمان بهزیستی -1-14
  495.......................................مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهاي خدمات اجتماعی شهري سازمان بهزیستی -2-14
 496................................................................................................................واحدهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعی روستایی سازمان بهزیستی -3-14
 497.....................................مددجویان استفاده کننده ازخدمات ارائه شده توسط واحدهاي خدمات اجتماعی روستایی سازمان بهزیستی -4-14
 498..............................................................................................................................واحدهاي ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی -5-14
 501.................................................................................................................جویان استفاده کننده از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستیمدد - 14- 6
  504.....................................ایی معتادین به تفکیک نوع مدیریت بهزیستی........................تعداد واحدهاي ارائه دهنده مراکز مشاوره و سرپ -7-14
  505.................................تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره و سرپایی معتادین به تفکیک نوع مدیریت بهزیستی........................... -8-14
  506.........................................سرویس گیرندگان از طرحهاي در دست اجراي معاونت توانبخشی........................................................................ -9-14

  507......................................................................................مددجویان استفاده کننده از خدمات کارآموزي و بازپروري سازمان بهزیستی..... -10-14
  508..............................تعداد سرویس گیرندگان از مراکز خصوصی و خیریه (توانبخشی و سالمندان)............................................................ -11-14
  509............................................................................................................1390معلولین بر حسب تعداد موارد معلولیت به تفکیک سن: آبان  -12-14
  510..........................................................................................................................1390معلولین بر حسب نوع معلولیت به تفکیک سن: آبان  -13-14
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  511...............................................................................................................1390معلولین بر حسب نوع معلولیت به تفکیک شهرستان: آبان  -14-14
  512.......تحت پوشش آنها و مبلغ کمک مستمري و سایر پرداختیها........................... واحدهاي کمیته امداد امام خمینی و مددجویان -15-14
  515...............استفاده کنندگان از خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی و وامها و مبالغ پرداخت شده............. - 16-14
  517........ازدواج به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی و مبلغ پرداخت شده .............................خدمات عمرانی و کمک هزینه  -17-14
   518.....................................و امور ایثارگران بر حسب نوع.......................................................... بنیاد شهید سازمان پوششتحت خانوارهاي  -18-14
 519.............................و امور ایثارگران..................................................................................................... بنیاد شهید سازمان پوششتحت افراد  -19-14
  520....................................و مبلغ پرداختی به آنان و امور ایثارگران بنیاد شهید سازمان پوششتحت مستمري بگیر شاهد رهاي خانوا -20-14
 لغ پرداخت شدهومب ارگرانو امور ایث بنیاد شهید سازمان پوششتحت ارائه شده به خانوارهاي شاهد کنندگان ازخدمات استفاده -21-14

.......................................................................................................................................................................................................................................................521  
  522............................................................................درصد جانبازي  بر حسب و امور ایثارگران بنیاد شهید سازمان پوششتحت جانبازان  -22-14
 523....................1391: ن تحت پوشش بنیادشهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنانجانبازان حالت اشتغال و مستمري بگیرا -23-14
  524..............................................................................................1391: بر حسب نوع بیمهمین اجتماعی أتسازمان پوشش تحت کارگاههاي -24-14
   525.......................................................1391 نوع بیمه و شهرستان: بر حسببیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  -25-14
   527...............................................................اجتماعی تأمین  شدگان تحت پوشش سازمانکمکهاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بیمه- 26-14
 530.......................................................................................بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و مبلغ پرداختی به آنانمستمري -27-14
 531.................................................................1391: شدگان (اصلی و تبعی) خدمات درمانی تحت پوشش اداره کل خدمات درمانیبیمه -28-14
 534 ..............................................راري حکم و نوع در پایان سالسال برق بر حسبمشترکین حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوري  -29-14
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  :   گزیده اطالعات
  

دقیقه  07درجه و  36دقیقه تا  53درجه و  34هزار کیلومتر مربع بین  6/13تهران با وسعتی بیش از استان 
از شمال به . استان تهران قرار دارد دقیقه طول شرقی 09درجه و  53تا  دقیقه 20درجه و  50عرض شمالی و 

از  استان مازندران، از مشرق به استان سمنان، از جنوب شرقی به استان قم، از جنوب غربی به استان مرکزي  و
  استان البرز محدود است. مغرب به
    آبادي بوده است. 1026دهستان و  71شهر،  44بخش،  33شهرستان،  16 استان تهران داراي 1391در سال 

نفر بوده  12183391جمعیت استان تهران برابر با  1390س سرشماري عمومی نفوس و مسکن در آبان بر اسا
متوسط رشد ساالنه  1385که در مقایسه با سرشماري عمومی نفوس و مسکن آبان زن)  %6/49مرد و  4/50%(

تان وجود داشته خانوار در اس 3732190تعداد  1390درصد بوده است. در سرشماري سال  44/1جمعیت معادل 
  درصد در نقاط روستایی ساکن بوده اند. 3/6و درصد در نقاط شهري  7/93که از این تعداد 

مرد وجود داشته است.  102نفر زن  100می باشد، به عبارتی در مقابل هر  102نسبت جنسی در استان برابر با 
متوسط تعداد افراد خانوار) ( خانواربوده است. بعد  115و در نقاط روستایی  101این نسبت در نقاط شهري 

      بوده است. استان تهران با تراکم 73/3و درنقاط روستایی  23/3می باشد که در نقاط شهري   26/3استان 
  بوده است. 1390نفر در کیلومتر مربع متراکم ترین استان کشور در سال  890

درصد پسر  5/51و درصد متولدین دختر  5/48ن ثبت شده که از این میزاهزار والدت  179حدود  1391در سال 
هزار طالق به ثبت رسیده است که  32ازدواج و بیش از مورد هزار  94بوده اند. همچنین در این سال حدود 
  درصد افزایش داشته اند. 4/3و  کاهش درصد 2/8نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود 

نفر شاغل در استان تهران فعالیت  275355و بیشتر با  کارگاه صنعتی ده نفر کارکن 2580تعداد  1390سال 
درصد  8/17کارکن و  50-99درصد داراي  8/14کارکن،  10-49درصد داراي  4/67داشته اند که از این تعداد 

        درصد 6/2درصد از این کارگاهها به بخش خصوصی و  4/97نفر کارکن و بیشتر هستند. مالکیت  100داراي 
 5/9کارکن، 10-49درصد در کارگاههاي داراي  2/14تعلق داشته است. همچنین از کل کارکنان  به بخش عمومی

نفر کارکن و بیشتر مشغول به  100درصد در کارگاههاي داراي  3/76کارکن و  50- 99درصد در کارگاههاي داراي 
  کار بوده اند.

 
               ع شده است که بیش ازمیلیون متر مکعب آب در نقاط شهري توزی 1339بیش از  1391در سال 

 ودرصد  8/0 میلیون متر مکعب آن در نقاط شهري به فروش رسیده است. میزان فروش آب در نقاط شهري 990
  درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. 2/1حدود  نیز میزان حجم آب توزیع شده در این نقاط



 

 

    شهري براي ساختمان هاي شروع شده، نیمه تمام و  سرمایه گذاري بخش خصوصی در نقاط 1391در سال 
  داشته است. افزایش 1390درصد نسبت به سال  86میلیارد ریال بوده که   205425تکمیل شده بیش از 

متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمانهاي مسکونی کلنگی معامله شده در بنگاههاي معامالت  1391در سال 
درصد افزایش قیمت داشته است.  88یون ریال بوده که نسبت به سال قبل بیش از میل 39 ملکی در شهر تهران

همچنین متوسط اجاره بهاي ماهانه در قراردادهاي منعقد شده بین موجر و مستأجر در بنگاههاي معامالت ملکی به 
بوده که نسبت به ریال  152320ازاء یک مترمربع زیربناي واحد مسکونی در شهر تهران (با احتساب مبلغ ودیعه) 

  درصد افزایش داشته است. 9/27سال قبل بیش از 
  

کیلومتر بوده است. در این  1042تجاري)  - مانوري و صنعتی -طول خطوط راه آهن (اصلی، فرعی 1391در سال 
  میلیون تن بار خالص از ایستگاههاي راه آهن ناحیه تهران حمل شده اند. 4/1نفر مسافر و حدود هزار  8197سال 

میلیون نفر مسافر توسط وسایل نقلیه مسافري جاده اي ( اتوبوس، مینی بوس و سواري  25حدود  1391در سال 
 3/91درصد مسافران درون استانی و  6/8کرایه اي) از طریق پایانه هاي مسافربري استان جابجا شده اند که مقصد 

  درصد برون استانی بوده است. 

      میلیون مرسوله داخلی 226 حدود سوله پستی داخلی وارد شده به استان،میلیون مر 122حدود  1391در سال 
یک میلیون از مبادي خارج از کشور به استان و حدود میلیون مرسوله وارد شده  3 بیش از صادر شده از استان،

  صادر شده از استان به مقصد خارج از کشور وجود داشته است.مرسوله 
 میلیون آن، 3/6میلیون مشترك بوده که  2/7تلفن منصوبه در استان بیش از در همین سال تعداد مشترکین 

  مشترکان تلفن مشغول به کار بوده اند.
       درصد آن منجر به فوت، 8/0هزار فقره بوده که حدود  82تعداد تصادفات درون شهري بیش از  1391در سال 

  ت. درصد منجر به خسارت شده اس 2/52درصد منجر به جرح و  47
    درصد آن منجر به فوت، 4/4هزار فقره بوده که  5در همین سال تعداد تصادفات برون شهري در استان حدود 

  درصد منجر به خسارت شده است.  5/49درصد منجر به جرح و  1/46

  کارگاه 910و  هزار 420تعداد کارگاههاي تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در استان  1391در پایان سال 
درصد نیمه فعال می باشند. همچنین تعداد بیمه شدگان اصلی آن  6/40درصد آنها فعال و  4/59بوده است که 

  درصد 3/3درصد اختیاري،  9/6 درصد آنها بیمه شدگان اجباري، 4/81میلیون نفر می باشد که   8/2حدود سازمان 
  سایر موارد می باشند.درصد  5/3درصد رانندگان و  3/3 درصد بیکاري، 6/1حرف و مشاغل، 

میلیون نفر بیمه شده (اصلی و تبعی)، تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی بوده اند  4/2حدود  1391در سال 
درصد را روستائیان و عشایر و  1/16درصد را بیمه ایرانیان،  4/33درصد را کارکنان دولت،  1/42که از این تعداد 

  ه اند.درصد را سایر اقشار تشکیل داد 4/8



 

 

نظام آموزشی تغییر یافته و مقطع پیش دانشگاهی حذف گردیده و سال چهارم  1391-92در سال تحصیلی 
هزار دانش آموز  935در دوره هاي روزانه و شبانه و استثنایی استان حدود یک میلیون و متوسطه اضافه شده است. 

درصد) و مابقی دختر بوده  1/51دانش آموز پسر (نفر  هزار 989حدود مشغول به تحصیل بوده اند که از این تعداد 
هزار نفر در دوره  319بیش از هزار نفر در دوره ابتدایی،  977اند. همچنین از این تعداد دانش آموز حدود 

 1390-91هزار نفر در دوره متوسطه مشغول به تحصیل بوده اند که نسبت به سال تحصیلی  509راهنمایی، حدود 
درصد کاهش داشته  2/0و دوره متوسطه  کاهش درصد 9/33، دوره راهنمایی افزایش درصد 4/20دوره ابتدایی 

  است.

هزار نفر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی پذیرفته  306حدود  1391-92در سال تحصیلی 
  درصد آنها در دانشگاه آزاد اسالمی پذیرفته شده اند. 2/35شده اند که 

درصد آنان در  4/30هزار نفر بوده اند که  36تعداد کل  دانشجویان استان بیش از یک میلیون و در این سال 
          درصد در مقطع کاردانی (فوق دیپلم)،  1/18دانشگاه آزاد اسالمی در حال تحصیل بوده اند. از کل دانشجویان 

درصد  9/4سی ارشد (فوق لیسانس) و درصد در مقطع کارشنا 8/16درصد در مقطع کارشناسی (لیسانس)،  3/60
  در مقطع دکتراي حرفه اي و تخصصی مشغول به تحصیل بوده اند.

هزار نفر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان  159بیش از  1390-91در سال تحصیلی 
    درصد در گروه  2/6انسانی،  درصد در گروه علوم 7/47درصد در گروه پزشکی،  8/3فارغ التحصیل شده اند که 

درصد در گروه هنر  8/6درصد در گروه کشاورزي و دامپزشکی و  6/2درصد در گروه فنی و مهندسی،  33علوم پایه، 
  فارغ التحصیل شده اند.

موسسه درمانی (شامل بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه) اسـتان  154هزار تخت ثابت در   29بیش از  1391در سال 
درصد این موسسات وابسته به دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی  32داشته است که  وجود

  استان می باشند.

مرکز بهداشتی درمانی (شامل درمانگاه، کلینیک، پلی کلینیک و مرکز بهداشـت)  878الزم به ذکر است در این سال 
وابسته به دانشگاههاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی  درصد از این مراکز 5/25در استان فعالیت داشته اند که 

  می باشند.  درمانی استان 

مرکــز  633مرکـز توانبخشـی و  982داروخانـه،  2159آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی،  930تعـداد  1391در سـال 
  پرتونگاري در استان وجود داشته است.

هـزار  22انپزشـک و داروسـاز) و حـدود پزشک (شامل پزشکان خارجی و همچنین پزشـک، دند 5331در این سال 
درصـد از ایـن  2/23پیراپزشک در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی اسـتان شـاغل بـوده انـد. 



 

 

    درصـد داروسـاز 7/5درصـد دندانپزشـک و  4/10درصد پزشـک متخصـص، حـدود  3/60 پزشکان، پزشک عمومی،
  بوده اند.

ــدها و  1391در ســال  ــرد درآم ــتان عملک ــت در اس ــالی دول ــی هــاي ســرمایه اي و م ــذاري دارای               132حــدود واگ
  درصد افزایش داشته است. 24هزار میلیارد بوده است که در مقایسه با سال قبل 

      2811بـیش از  1391عملکرد اعتبارات جاري دستگاه هـاي اجرایـی در اسـتان از محـل درآمـد عمـومی در سـال 
همچنـین عملکـرد اعتبـارات (نشان می دهد.  کاهشدرصد  8/23ه است که در مقایسه با سال قبل میلیارد ریال بود

درصـد  4/68همچنـین .میلیارد ریال بوده اسـت 1465بیش از 1391عمرانی دستگاه هاي اجرائی در استان در سال 
مربـوط بـه امـور عمـومی و درصد  4/15 درصد مربوط به امور اجتماعی، 1/16این اعتبارات مربوط به امور اقتصادي،

 )درصد مربوط به امور دفاع ملی می باشد. 1/0
 

 176میلیـون ریـال بـوده کـه شـامل   3/217متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خـانوار شـهري  1391در سال 
درصد) هزینـه هـاي خـوراکی و دخـانی  19میلیون ریال ( 3/41درصد) هزینه هاي غیرخوراکی و  81میلیون ریال (

در سـال  درصـد را نشـان مـی دهـد. 2/35 و 6/26اشد که به ترتیب نسبت به سال گذشته افزایشی به میـزان می ب
میلیون ریال  5/90میلیون ریال بوده که شامل  6/124متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار روستایی  1391

ه هاي خوراکی و دخانی می باشد کـه درصد) هزین 3/27میلیون ریال ( 34 درصد) هزینه هاي غیرخوراکی و 7/72( 
  درصد را نشان می دهد. 7/28و  7/37به ترتیب نسبت به سال گذشته افزایشی به میزان 

میلیون ریال می باشد که از میان منابع تـأمین درآمـد،  221متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهري  1391در سال 
  خود اختصاص  داده است.درصد ) را به  8/60درآمدهاي متفرقه بیشترین سهم (

میلیون ریـال مـی باشـد کـه از میـان منـابع تـأمین  139در همین سال متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی 
  درصد) را به خود اختصاص داده است. 7/44درآمد، درآمد متفرقه بیشترین سهم (

  
رد بوده است که نسبت به سال قبل هزار میلیا 1143محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار  1388در سال 

  درصد افزایش داشته است. 9/15
بیشترین سهم ارزش افزوده فعالیت هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلی( به قیمت بازار) به  1390در سال 

   درصد)، عمده فروشی، خرده فروشی،  7/22ترتیب مربوط به بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار (
  درصد) است. 5/11درصد)، صنعت ( 9/13درصد)، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات ( 1/16یل نقلیه (تعمیر وسا
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  سرزمین و آب و هوا -13911                                                            -سالنامه آماري استان تهران 

 

  

  

  

  

طبیعی و  مشخصات «اطالعات آماري این فصل شامل
ــوا  « ،»تقســیمات کشــوري محــیط  « و »آب و ه

  باشد.می  »زیست

مشخصــات طبیعــی و تقســیمات کشــوري :  -1
هزار کیلومتر مربـع  14استان تهران با وسعتی حدود 

دقیقـه  7درجـه و  36دقیقـه تـا  53درجه و  34بین 
              درجـه و  53دقیقه تـا  20درجه و  50 عرض شمالی و

دقیقه طول شرقی واقع شده اسـت. ایـن اسـتان از  9
شمال به استان مازندران، از جنوب شرقی بـه اسـتان 

از غـرب بـه  ،از جنوب غربـی بـه اسـتان مرکـزي ،قم
و از شرق به استان سمنان محدود اسـت.  البرزاستان 

خــوردگی البــرز الــرأس چیناســتان تهــران بــین خط
شیه غربی دشت کویر واقع شده و به این مرکزي و حا

ترتیب آب و هواي استان عمدتاً متأثر از عامل ارتفـاع 
باشد. استان تهـران، از نظـر تقسـیمات اداري، بـه می

چند شهرسـتان و هـر شهرسـتان بـه چنـد دهسـتان 
اساس آخرین تقسـیمات کشـوري،  شود. برتقسیم می

ــتان  ــران داراياس ــتان، 16 ته ــهر، 44 شهرس  71 ش
باشـد. قابـل ذکـر اسـت آبـادي می 1026دهستان و 

کشوري کـه در جـداول  اطالعات مربوط به تقسیمات
دفتر درج شده است، توسط گروه نقشه  1-4الی  1-1

  تهیه گردیده است. آمار و اطالعات استانداري تهران

  :عوامل اصلی شکل دهنده اقلیم استان  -2

ران از عوامل اصلی تشـکیل دهنـده اقلـیم اسـتان تهـ
  توان از ارتفاع، عرض جغرافیایی، منابع آبها ومی

  

  

  

  

سیستم هواشناسی مؤثر بر آن  نـام بـرد کـه در کنـار 
این چهار عامل اصلی، عواملی نظیـر پوشـش گیـاهی، 
کشاورزي و صنایع نیز هـر چنـد بصـورت فرعـی، بـر 

شوند که بصورتی مختصر به اقلیم استان مؤثر واقع می
  شود:آنها پرداخته می

  ارتفاعات استان تهران -1-2

استان تهران در دامنـه هـاي جنـوبی بخـش مرکـزي 
سلسله جبال البرز قرار گرفته اسـت. ارتفـاع کوههـاي 

ها این بخش در سمت شرق افزایش یافته و ارتفاع قله
متر گذشته و در قله دماوند مرز ارتفاعی  5000از مرز 
  نوردد.متر از سطح دریا را در می 5671

توان از قله پـاالن گـردن و دیگر این کوهها می از قلل
چپگرو  نام برد. این قلل مرتفع مانع عبور تـوده هـاي 

  گردند.سوي البرز جنوبی می هواي مرطوب از آن

ارتفاعات کندوان و کوههاي طالقان در بخـش شـمال 
غربی استان تهران تا محل تالقی رودخانـه المـوت بـا 

مثابه دیواري عظیم  هرودخانه طالقان کشیده شده و ب
دو اقلیم شمال و جنـوب البـرز را از یکـدیگر متمـایز 

  اند.نموده

ایـن ارتفاعـات بـا نـام  قسمتهاي شمال شرقی نیز در
رودخانـه  سـوادکوه تـا دره و رشته کوههاي فیروزکوه

 رود اسـت امتـدادفیروزکوه که از انشعابات اصلی حبله
    دارد.
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توان از نوبی میاز ارتفاعات بخش مرکزي در منطقه ج
داغ و دماوند نام برد. ارتفاعات ارتفاعات لواسانات و قره

ــه ارتفــاع  ــا قلــه توچــال ب متــر و  3933شــمیرانات ب
کوههاي کهار نیز از جمله ارتفاعات اسـتان تهـران در 
این بخش است. در قسمتهاي جنوب و شـرق تهـران، 

فیروزه بی شهربانو، القادر و قصرآباد، بیکوههاي حسن
استقرار دارند که همراه با سـایر ارتفاعـات برشـمرده، 
   اقلیم استان تهران را تحـت تـأثیر مـداوم خـود قـرار 

  می دهند.

  عرض جغرافیایی -2-2

گیري اقلیمی یک منطقه از دیگر عوامل مؤثر در شکل
عامل عرض جغرافیایی است که به سـبب محـدودیت 

ر آن گستردگی عرض جغرافیایی در استان تهران، تأثی
بر اقلیم این استان از این جهت محدود بوده و از ایـن 
ــأثر از عــرض  ــاي اقلیمــی مت ــنجش پارامتره رو س
جغرافیایی نظیـر سـاعات آفتـابی و تشعشـع و انـرژي 
دریافتی از خورشید اختالفـات فاحشـی را  در سـطح 

  دهد.استان تهران نشان نمی

  منابع آبها (منابع رطوبتی) -3-2

گیري نوان یک فاکتور مهـم در شـکلمنابع آبها نیز بع
گیرنـد. منـابع اقلیمی هر منطقه مورد ارزیابی قرار می

آب استان تهران تحت عناوین آبهاي سطحی، آبهـاي 
شــوند. در بخــش بندي میزیرزمینــی و ســدها دســته

هاي استان قرار دارنـد کـه مهمتـرین نخست رودخانه
  ج ورود، رودخانـه کـرآنها عبارتند از جـاجرود، حبلـه
ظرفیـت و  بـر حسـبرود شور که این منابع رطوبتی 

متوسطه اقلـیم  گستردگی خود در مقیاسات کوچک و
  دهند.استان را تحت تأثیر قرار می

در بخــش دوم آبهــاي زیرزمینــی قــرار دارنــد کــه در 
برداري قرار ها مورد بهرهاشکال چاهها، قنوات و چشمه

ک گرفتــه و بــه تغییــر ســیماي اقلیمــی اســتان کمــ
  نمایند.می

ســومین قســمت از منــابع رطــوبتی اســتان را ســدها 
  دهنــد کــه مهمتــرین آنهــا عبارتنــدتشــکیل می
آنهـا  که هریک از، سد کالن و سد لوارك از سد لتیان

با آبیاري بخش وسیعی از زمینهـاي اطـراف خـود در 
ــر   ــه ب ــتان و در نتیج ــاهی اس ــش گی ــش و پوش روی

  گذارند.شناسی استان اثر میاقلیم
هاي هواشناسـی توده هاي هوا و سیسـتم -4-2

  مؤثر بر استان تهران
استان تهران در فصول سرد سال متأثر از سیستمهاي 

غربی و جنوب غربـی اسـت کـه  ،غربی شمال ،شمالی
طی نفوذ خود به فـالت ایـران، اسـتان تهـران را نیـز 

ایـن  يدهند. اصوالً زمسـتانهاتحت تأثیر خود قرار می
باشد. همجوار بودن بـا کـویر شک میاستان سرد و خ
شـود تـا در تابسـتانها بادهـاي گـرم و نیز موجـب می

خشک شرقی و جنـوب شـرقی بـر آن تـأثیر بگـذارد. 
تابستانهاي ایـن اسـتان در مجمـوع گـرم و خشـک و 

  غبارآلود است.

  عوامل فرعی مؤثر بر اقلـیم اسـتان تهـران  -3
  (پوشش گیاهی، کشاورزي و فعالیتهاي صنعتی)

ذشته از چهار عامل اصلی ارتفاع، عرض جغرافیـایی، گ
توده هاي هوا و سیستم هاي هواشناسـی  منابع آبها و

اساس آن اقلیم استان تهران شـکل مـی گیـرد،  که بر
عوامـل دیگــري نیــز تحــت عنــوان عوامــل فرعــی در 

جملــه  سـاختار اقلــیم ایـن اســتان مؤثرنـد کــه از آن
فعالیتهـاي توان از پوشـش گیـاهی و کشـاورزي و می

    صنعتی استان تهران نام برد.

هاي به سبب آنکه وضعیت اقلیمـی دشـتها و جلگـه -
خصوص جنوب تهران، نیمـه صـحرائی بـا ه اطراف و ب

باشـد، پوشـش بارندگی کم و فصل خشک طوالنی می
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هنگـام ه گیاهی در این نواحی مناسب نبوده و فقط بـ
  است. بهار و سالهاي پر باران داراي رشد و نمو کافی

 رویـه دام،علـت چـراي بیه مراتع استان تهران نیز بـ
دنبـال آن ه ظرفیت مفید خود را از دست داده کـه بـ

ــان ــاك و زم ــایش خ ــت  فرس ــه جه ــادگی منطق آم
  پذیري از سیالبها فرا رسیده است.آسیب

تـا  2000پوشش جنگلی این استان در ارتفاعی بـین 
م از متر قرار گرفته و بصورت جنگلهـاي نـامنظ 4500

ــه ــاي جنگلهــاي بنــه و گون ــک، بقای هائی نظیــر زالزال
زرشک، انجیر، شیرخشت، گوجه وحشی و غیره دیـده 

شوند که عوامل فـوق در مجمـوع تأثیرگسـترده و می
قابل توجهی بر  اقلیم این اسـتان نداشـته و فقـط در 

  شوند.مقیاسات کوچک و خرد اقلیمی مؤثر واقع می

اي اقلیمـی و رشـد و استان تهران بعلت محـدودیته -
ــاموزون و غول تمرکــز آســاي فعالیتهــاي صــنعتی و ن

از کشاورزي گسترده و در حد انتظاري  تجاري و مالی،
برخوردار نیست. در نواحی کوهسـتانی اسـتان تهـران 
نظیر دماوند و فیروزکوه و لواسـانات و رودبـار قصـران 
که به سبب شرایط جغرافیـائی بـا محـدودیت زمـین 

باشـند، برداري و اقلیم سرد مواجـه میرههاي قابل به
باشـند، فعالیتهـاي باغـداري و اما داراي آب کافی می

  دامداري قابل مالحظه است.

در نواحی کوهپایه اي ارتفاعات البزر جنوبی و دشـتها 
زمینهــاي کریم، ربــاط و نظیــر شــهریار، ري، ورامــین

مناسب و مستعد کشاورزي موجود است، اما دو عامـل 
زار عامل محدود کننده زراعت و دامـداري شورهآب و 

  گردند.در این نواحی محسوب می

ــدود  - ــائی در ح ــه تنه ــران ب ــتان ته ــد  40اس درص
واحدهاي صنعتی کشـور را در خـود متمرکـز نمـوده 
است. توسعه ایـن صـنایع بیشـتر در امتـداد راههـاي 

کـرج و  -ورودي به تهران، خصوصـاً در مسـیر تهـران
باشند. قم می -و تهران  ساوه -تهران دماوند و -تهران

با توجه به اینکه شـهر تهـران داراي موقعیـت خـاص 
 اخـتالف و  (ارتفاع زیاد از سطح دریا جغرافیائی است

نامناسـب   جنـوب آن) و از شـرایط و شمال در ارتفاع
بافت شهري برخـوردار اسـت و وسـائط نقلیـه بسـیار 

ت مشغولند و  آن به فعالیزیادي در طول شبانه روز در 
بادهاي غربی در  تمام طول سـال دود کارخانجـات و 
سایر عوامل آلوده کننده را به سطح شـهر تهـران وارد 

ــیار بــد ومی ــرایط بس ــوع داراي ش ــازد، در مجم          س
نا مساعد زیست محیطی بوده و آلودگی هـواي آن در 

صـورت ه سالهاي اخیر با محتـواي گازهـاي سـمی بـ
نمایـد کـه تغییـرات بسـیار ل میبسیار خطرناك عمـ

چشمگیر محیطی و اقلیمی را در آن موجـب گردیـده 
حال گسترش لجام گسـیخته و نـاموزون به هر است. 

تمدن صنعتی در این شهر و عـوارض ناشـی از آن بـا 
جغرافیـــاي تهـــران بـــزرگ در آمیختـــه و در یـــک 
ناســازگاري ناخوشــایند هــر روزه انســان و طبیعــت و 

  نماید.ی مسموم و نابود میاقلیم را به آرام

علت اختالف ارتفاع در شمال و جنـوب تهـران، در ه ب
طول شب و روز جریان هواي کوه به دشت و دشت به 

نمایـد. شـهر کوه در محـدوده شـهر تهـران عمـل می
تهران در  دره جنوبی البرز واقع شده اسـت و پـس از 

علـت سـنگی ه غروب آفتاب، نواحی کوهستانی شهر ب
ــودن دشــ ــران کــه از جــنس خــاك میب باشــد ت ته

تدریج و به آرامی بـه پـائین ه سردشده و هواي سرد ب
کند و کلیه خاك و دود موجود روي شـهر حرکت می

صورت ه تهران را با خود به طرف جنوب شهر برده و ب
هنگـام ه ابر غلیظی انباشته می سازد. این ابر غلیظ بـ

خوبی در آسـمان جنـوب شـهر قابـل رؤیـت ه صبح ب
اسـت. در طـول روز از آغــاز طلـوع خورشـید، نــواحی 

زودي حـرارت آفتــاب را جــذب ه کوهسـتانی شــهر بــ
نموده و در نتیجه هواي کوهسـتان بـه آرامـی صـعود 

تـدریج ه نماید و در این هنگام هواي فالت تهران بمی
طرف شمال تهران حرکت ه می گردد و ب جایگزین آن

تـا نیمـه شـب  نماید و این حرکت و انتقال معموالًمی
هنگام صبح دیـد افقـی ه ادامه می یابد. به این سبب ب
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در جنوب شهر بسیار کم و بالعکس در شـمال شـهر و 
خوبی و وضوح قابل رؤیت می باشـد ه ارتفاعات البرز ب

علت انتقال ه هنگام عصر تا نیمه شب دید افقی به و ب
هواي آلوده بـه شـمال شـهر در ایـن ناحیـه بـد و در 

تــر اســت. رخــداد فــوق در اصــطالح جنــوب شــهر به
هواشناسی پدیده آناباتیک و کاتاباتیک نامیده شـده و 
مانند جریان نسیم دریا و خشکی در مقیاس محلـی و 

اي وجـود نداشـته باشـد زمانی که یک جریان جبهـه
افتـد. در ماههـاي سـرد سـال بعلـت وجـود اتفاق می

ا پدیده اینورژن و یا وارونگی دما، بر شدت آلودگی هـو
در سطح شهر تهران افزوده شده و در صـورت فقـدان 
جریانات جوي سیستمی، ممکن اسـت بعلـت سـاکن 

  بودن هوا هر روز بر شدت آلودگی هوا افزوده گردد.

شرایط نامطلوب فوق موجب بروز پدیـده هـائی نظیـر 
باران هاي اسیدي و بسیاري از نابهنجاریهاي اقلیمـی 

سـت و اقلـیم گردیده که اثرات مهلکـی بـر محـیط زی
حیاتی بر جاي گذاشته است که عـوارض آن جمعیـت 
متراکم شهري را مورد تهاجم خود قرار داده و سالیانه 

پذیري از ایـن تعداد زیادي از افـراد بـه علـت آسـیب
گردند که آمار موجـود در ایـن آلودگیها قربانی آن می

  رابطه بسیار نگران کننده و حتی وحشتناك است.

خیــر فضــوالت ســمی بســیاري از در طــول ســالهاي ا
کارخانجات در سطح استان پس از راه یافتن به آبهاي 

ها موجب هالك بسـیاري از آبزیـان سطحی و رودخانه
و اختالل در اکوسیستم این استان گردیده که بازتـاب 

بنـابراین آنچـه کـه  گردد.آن الجرم به طبیعت بـازمی
صـنعتی هر چند فعالیتهاي  بگونه اي به آن اشاره شد،

از فاکتورهاي فرعی مؤثر بر اقلیم قلمداد می شود، اما 
این فاکتور در سطح استان تهران و بخصوص در شـهر 

  مثابه یک عامل بسیار مؤثر واقع شده است.ه تهران ب

  پیشینه تاریخی، زبان و مذهب -4

  شهر تهران که عنـوان پـایتختی ایـران را  بـه همـراه 
مرکـزي قـرار گرفتـه  دارد، بین کوههاي البرز و کویر

است. شهرستان تهـران در گذشـته بنـام ري خوانـده 
شد که یکی از آبادترین و با عظمت ترین شهرهاي می

کلـی ه ایران بوده اسـت. ایـن شـهر در دوره مغـول بـ
ویران شده و از آن پـس، ده کـوچکی بنـام تهـران در 
شمال ري بوجود آمد. این محل در دوره زندیـه ترقـی 

ترین شـهر تهـران بادترین و پرجمعیـتکرد و اکنون آ
شود. زبان اصلی مردم تهران فارسی است محسوب می

ولی وجود تعداد کثیري از افراد بـا زبانهـاي مختلـف، 
هاي ایرانی را وارد گفتـار و هاي متفاوتی از لهجهگونه

محاورات کرده اسـت. ترکیـب زبـان فارسـی بـا ورود 
انهـاي دیگـر، بسیاري از لغات عربی، ترکی و برخی زب

دهـد. گونه تغییر یافته این زبان در تهران را نشان می
اکثریت قریب به اتفاق مردم استان تهران را مسلمانان 

دهند ولی تعدادي از اقلیت هاي دینی نیـز تشکیل می
در این استان ساکن هستند. از میـان مسـلمانان نیـز 

  اکثریت قریب به  اتفاق را شیعیان تشکیل می دهند.
  محیط زیست: -5
این بخش اطالعاتی در مـورد مسـاحت جنگلهـا و  در

تهـران درج شـده  مراتع و وضعیت کیفی هواي شـهر
  است.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه 
  شرح زیر است:

واحـدي از تقسـیمات کشـوري اسـت بـا  شهرستان:
محدوده جغرافیایی معین کـه از بهـم پیوسـتن چنـد 

نظر عوامـل طبیعـی، اجتمـاعی، بخش همجوار که از 
اقتصادي، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی 

  اند، تشکیل شده است.را به وجود آورده

واحدي است از تقسیمات کشـوري کـه داراي بخش: 
هـم پیوسـتن ه محدوده جغرافیایی معین بـوده و از بـ

 چند دهستان همجـوار مشـتمل بـر چنـدین مزرعـه،
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شهر که در آن عوامل طبیعـی و مکان، روستا و احیاناً 
اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسـی، واحـد 

  آورد.همگنی را به وجود می

محلی است بـا حـدود قـانونی کـه در محـدوده  شهر:
جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت سـاختمانی، 
اشتغال و سایر عوامـل داراي سـیمایی بـا ویژگیهـاي 

  باشد.شهر می

چکترین واحد تقسیمات کشـوري اسـت کودهستان: 
هـم ه که داراي محدوده جغرافیایی معین بوده و از بـ

پیوستن چند روستا، مکان، مزرعـه همجـوار تشـکیل 
ــودمی ــی،  ش ــی، فرهنگ ــیط طبیع ــاظ مح ــه از لح ک

ـــادي ـــان  اقتص ـــوده و امک ـــن ب ـــاعی همگ و اجتم
 اي شـبکه و ریزي در سیسـتمرسانی و برنامـهخدمات

  نماید.را فراهم می واحد

ـــینوپتیک ـــتگاههاي س ـــتگاههاي  ایس (ایس
ایستگاههایی اسـت کـه در آن  هواگزاري همزمان):

عوامل مختلف جوي از قبیل درجه حـرارت خشـک و 
تر، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی، نوع پدیده جـوي ، 
سمت و سرعت باد، مقدار تبخیر، فشار، ساعات آفتابی 

 خورشـید و... بـرنحوه تغییرات فشار، میـزان تشعشـع 
در رأس ســاعات  دســتورالعملهاي مشــخص و اســاس

گیري انـدازه ،معین(به طور همزمان در سراسر جهان)
ــط  ــوص، توس ــر مخص ــک دفت ــت در ی ــس از ثب و پ

 ، تلفن و تلکـس،SSBدستگاههاي مخابراتی از قبیل 
 شـود.به مراکز هواشناسی در سراسر جهان مخابره می

آلودگی فیروزکوه بـه  قابل ذکر است ایستگاه سنجش
    ایستگاه امین آباد فیروزکوه تغییر نام داده است.

تـرین درجـه  عبـارت اسـت از پـایین حداقل مطلق:
ساعت، یک  24حرارت در یک دوره مشخص از زمان (

  یک سال یا چند سال).ماه، 

عبارت است از باالترین درجه حرارت حداکثر مطلق: 
یـک مـاه،  سـاعت، 24در یک دوره مشخص از زمـان(

  یک سال یا چند سال).

مقدار هواي تر موجود در یـک واحـد رطوبت نسبی: 
  حجم از هواي معمولی است.

ــوا (  ــودگی ه ــتاندارد و آل ــاخص اس    ): PSIش
ــدازه ــواشــاخص ان ــودگی ه ــتاندارد آل  PSI گیري اس

ــتاندارد مــالكمی ــد مجــاز ( اس ــد. میــزان ح   باش
ــراي کلیــه پارامترهــا   ــر حســبعمــل ) ب شــاخص  ب

 باشـد. در صـورتیمی PSI= 100استاندارد آلـودگی 
باشد وضعیت کیفیت  0-50که این شاخص در فاصله 

باشـد  50-100کـه در فاصـله  هوا پـاك، در صـورتی
کـه در فاصـله  وضعیت کیفیت هوا سـالم، در صـورتی

باشــد وضــعیت کیفیــت هــوا ناســالم و در  200-100
ا باشد وضعیت هـو 200که در فاصله بیش  از  صورتی

  باشد.بسیار ناسالم می

ها همچـون ایـن آالینـده پارامترهاي آالینده هـوا:
اکسـید دي منوکسید کربن، هیدرو کربنها بجز متـان،

باشد. میـزان اسـتاندارد مـالك عمـل  نیتروژن و ... می
  براي پارامترهاي آالینده هوا به شـرح زیـر مـی باشـد

  )PPM  =:( قسمت در میلیون  
  . 9PPMساعته  8 حداکثر غلظتمنوکسید کربن،  -
سـاعته   3 هیدروکربنها بجز متان، حـداکثر غلظـت -

24/0PPM  .  
  . 05/0PPMاکسید نیتروژن، غلظت سالیانه دي -
 .PPM 05/0اکسید نیتروژن، غلظت سالیانه  -
  . 08/0PPMازن غلظت حداکثر یک ساعته   -
ــیددي - ــوگرد، اکس ــت  گ ــداکثر غلظ ــاعته  24ح س

14/0PPM .  
ـــت  - ـــداکثر غلظ ـــق، ح ـــاعته  24ذرات معل   15س

  گرم بر متر مکعب.میلی
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    :گزیده اطالعات

بر اساس آخـرین تقسـیمات کشـوري، اسـتان تهـران 
ـــتان،  16داراي  ـــش، 33شهرس ـــهر،  44 بخ  71ش

  آبادي می باشد. 1026دهستان و 

شهرسـتان هــاي فیروزکـوه و ري بــه  1391در سـال 
باشـند کـه  ترتیب بزرگترین شهرستانهاي استان مـی

هزار کیلومتر مربـع را بـه  2هر یک مساحتی بیش از 
ــتانهاي  ــین شهرس ــد. همچن ــاص داده ان ــود اختص خ

نیز کوچکترین شهرستانهاي اسـتان  قدسبهارستان و 
می باشند. مساحت شهرستان تهران به عنـوان مرکـز 

هزار کیلومترمربع است که از نظـر وسـعت  3/1استان 
ــین  ــتان دا 16در ب ــتان اس ــه شهرس ــنجمراي رتب        پ
  می باشد.
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 1391طول و عرض جغرافیایی شهرستانهاي استان:  -1-1
 

 شهرستان

 عرض شمالی طول شرقی

 تا از  تا از

 درجه قهدقی درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه

 36 07 34 53 53 09 50 20 کل استان

 35 40 35 28 51 20 51 10 اسالمشهر

 35 35 35 27 51 11 51 07 بهارستان

 35 38 35 17 51 56 51 34 پاکدشت

 35 47 35 34 51 53 51 41  پردیس

 35 24 35 16 51 52 51 39 پیشوا

 35 57 35 31 51 47 51 04 تهران

22 52 33 51 49 دماوند  35 51 35 

 35 33 35 24 51 13 50 53 رباط کریم 

 35 38 35 05 51 40 50 51 ري

 36 07 35 45 51 52 51 20 شمیرانات

 35 42 35 28 51 13 50 50 شهریار

 35 56 35 19 53 09 52 13 فیروزکوه

 35 44 35 39 51 11 50 59 قدس

 35 27 35 21 51 38 51 29  قرچک

53 28 51 0 50 20  مالرد  43 35 

 35 25 34 53 52 02 51 28 ورامین

 . دفتر آمار و اطالعات.و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
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 و دهستان بر اساس تقسیمات کشوري  شهر ،تعداد شهرستان، بخش -2-1
 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد شهرستان سال

1380 12 31 40 72 

1385 13 35 53 79 

1387 13 35 56 80 

1388 15 37 56 83 

1389  13 29 40 64 

1390  14 29 41 64 

1391 16 33 44 71 

 . دفتر آمار و اطالعات.و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
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 1391ل اساس تقسیمات کشوري در پایان سا مشخصات عمومی شهرستانها بر -3-1
 

 شهرستان
مساحت  

 (کیلومترمربع)

تعداد 
 بخش

تعداد 
 شهر

تعداد 
 دهستان

 نام شهر

  71 44 33 13670 کل استان

احمدآباد مستوفی -چهاردانگه -اسالمشهر 6 3 3 191 اسالمشهر  

صالح آباد -نسیم شهر - گلستان 4 3 2 64  بهارستان  

فرون آباد -شریف آباد -پاکدشت 6 3 2 675 پاکدشت  

پردیس -بومهن 4 2 2 276  پردیس  

 پیشوا 4 1 2 201  پیشوا

 تهران 4 1 3 1301 تهران 

کیالن -آبسرد - آبعلی -رودهن -دماوند 5 5 2 1905 دماوند  

پرند -نصیر آباد -رباط کریم 3 3 1 293 رباط کریم  

کهریزك -باقرشهر -حسن آباد -ري 9 4 5 2204 ري   

شمشک -تجریش -مفش -لواسان 3 4 2 1198 شمیرانات  

 6 7 1 336 شهریار
-شاهدشهر - فردوسیه  -صباشهر - شهریار - وحیدیه

اندیشه -باغستان  

ارجمند -فیروزکوه 5 2 2 2383 فیروزکوه  

 قدس 2 1 1 82 قدس

 قرچک 2 1 1 90  قرچک

صفادشت -مالرد 4 2 2 930 مالرد  

جوادآباد -ورامین 4 2 2 1541 ورامین  

 . دفتر آمار و اطالعات.و اشتغال ان. معاونت برنامه ریزياستانداري تهر -مأخذ
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 1391تقسیمات کشوري در محدوده استان:  -4-1

☜ 

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
 تعداد آبادي

 خالی ازسکنه داراي سکنه جمع

 290 736 1026   کل استان 

 2 25 27   اسالمشهر
     چهاردانگه چهاردانگه   
 0 2 2 دانگهچهار  
 0 5 5 فیروزبهرام  

     اسالمشهر مرکزي   
 0 4 4 بهرام آباد  
 1 8 9 ده عباس  

         احمدآباد مستوفی احمدآباد مستوفی    
  1  3  4 احمدآباد مستوفی  
  0  3  3  چیچکلو  

  0  7  7    بهارستان
         صالحیه - گلستان گلستان    

  0  2  2  میمنت  
  0  1  1  صالح آباد  
         نسیم شهر بوستان    

  0  3  3  همدانک  
  0  1  1  اسماعیل آباد  

 12 51 63   پاکدشت
     شریف آباد شریف آباد   
 5 12 17 شریف آباد  
 0 7 7 جمال آباد  
 3 12 15 کریم آباد  

     فرون آباد –پاکدشت مرکزي   
 4 7 11 حصار امیر  
 0 6 6 فرون آباد  
 1 6 7 فیلستان  
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  (دنباله)1391تقسیمات کشوري در محدوده استان:  -4-1
 

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
 تعداد آبادي

 خالی ازسکنه داراي سکنه جمع

  6  43  48    پیشوا
         پیشوا مرکزي    

  1  7  8  پیشوا  
  2  12  14  عسگریه  

          جلیل آباد    
  0  9  9 جلیل آباد  
  2  15  17  طارند باال  

  7  23  30    پردیس
         بومهن - پردیس بومهن    

  0  6  6  گل خندان    
  4  7  11  کرشت    
  2  5  7  جاجرود    
  1  5  6  سعیدآباد    

 13 43 56   تهران
      کن    
 3 10 13 سولقان  

     تهران مرکزي   
 10 11 21 سیاهرود  

 0 13 13 خالزیر  آفتاب   
 0 9 9 آفتاب  

 66 101 167   ونددما
     آبعلی -رودهن رودهن   
 1 12 13  آبعلی  
 0 17 17 مهرآباد  

     آبسرد - کیالن -دماوند مرکزي   
 8 23 31 ابرشیوه  
 13 20 33 تاررود  
 44 29 73 جمع آبرود  

☜ 



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله) 1391تقسیمات کشوري در محدوده استان:  -4-1
 

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
 تعداد آبادي

 خالی ازسکنه داراي سکنه جمع

 12 24 36   رباط کریم

-نصیرشهر -رباط کریم مرکزي   
      شهرجدید پرند

 0 3 3 امامزاده ابوطالب  
 12 15 27 منجیل آباد  
 0 6 6 وهن آباد  

 21 97 118   ري

     حسن آباد فشاپویه   

 3 15 18 حسن آباد  

 4 18 22 نکلی   

         باقر شهر - کهریزك کهریزك   
 0 9  9  چاله طرخان  

 2 6 8 قلعه نو  

 12 24 36 کهریزك  

     ري مرکزي   

 0 12 12 عظیمیه  

 0 4 4 غنی آباد  

 0 4 4 خاوران شرقی  خاوران

 0 5 5 خاوران غربی  

 23 48 71   شمیرانات

     شمشک - تجریش -فشم رودبار قصران   

 10 18 28 رودبار قصران  

     لواسان لواسانات   

 2 14 16 لواسانات بزرگ  

 11 16 27 لواسانات کوچک  

☜ 
  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله) 1391تقسیمات کشوري در محدوده استان:  -4-1
 

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
 تعداد آبادي

 خالی ازسکنه داراي سکنه جمع

 8 38 46   شهریار

 مرکزي  
  اندیشه -فردوسیه - وحیدیه -شهریار

 باغستان -صباشهر -شاهد شهر-
   

 2 9 11 رزکان  

 6 14 20 جوقین  

 0 7 7 فردوس  

 0 3 3 مویز  

 0 3 3 سعید آباد  

 0 2 2 قائم آباد  

 22 69  91   فیروزکوه

     ارجمند ارجمند   

 2 4 6 قزقانچاي  

 0 12 12 دوبلوك  

     فیروزکوه زيمرک   

 10 21 31 پشتکوه  

 9 15 24 شهرآباد  

 1 17 18 حبلرود  

 2 6 8   قدس

     شهرقدس مرکزي   

 1 4 5 دانش  

 1 2 3 هفت جوي  

☜  
  
  
  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله) 1391تقسیمات کشوري در محدوده استان:  -4-1
 

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
 تعداد آبادي

 خالی ازسکنه سکنهداراي  جمع

 0 11 11   قرچک

     قرچک  مرکزي    

 0 2 2 قشالق جیتو  

 0 9  9 ولی آباد  

 29 62  91    مالرد

 21 31 52 اخترآباد صفادشت صفادشت   

 2 15 17 بی بی سکینه  

      مالرد مرکزي   

 1 10  11 مالرد شمالی   

 5 6 11 مالرد جنوبی  

 68 88 156   ورامین 

     جواد آباد جواد آباد   

 41 52 93 بهنام عرب جنوبی  

 13 18 31 بهنام وسط جنوبی  

     ورامین مرکزي   

 2 7 9 بهنام پازوکی جنوبی  

 12 11 23 بهنام وسط شمالی  

 . دفتر آمار و اطالعات.و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ

  

  
  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 (هکتار)                                                                                                                    1391 لها و مراتع:مساحت جنگ -5-1
 

 شهرستان
 دست کاشت طبیعی مرتع جنگل

 919764 12134 14974 کل استان 

 0 0 0 اسالمشهر

 0 0 0  بهارستان

 21610 0 0 پاکدشت

  0  0  0  پردیس
 3067 0 0  پیشوا

 91897 5360 1092 تهران

 147869 30 5327 دماوند

 6000 0 0 رباط کریم

 154719 1327 0 ري

 107689 5241 41 شمیرانات

 7000 0 0 شهریار

 202478 175 8514 فیروزکوه

 0 0 0 قدس

 0 0 0  قرچک

 85901 0 0 مالرد

 91533 0 0 ورامین

 کل منابع طبیعی استان تهران.اداره  -مأخذ

  

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 1391مشخصات ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی:  - 1- 6
 

 ارتفاع ازسطح دریا(متر) سال تأسیس نام شهر یا دهستان محل استقرار ایستگاه

 2465 1342 دماوند آبعلی

  2986  1373  امین آباد فیروزکوه  امین آباد فیروزکوه

 1305 1366 تهران چیتگر

 2051 1387  دماوند نددماو

 1415 1370 تهران ژئوفیزیک

 1549 1365 شمیران شمیران

 1162 1384  اندیشه شهریار

 990 1381  ري  فرودگاه امام خمینی(ره)

 1976 1371  فیروزکوه فیروزکوه

 1191 1321  تهران  مهرآباد

  1863  1390  لواسان  لواسان

 927 1379 ورامین ورامین

 هواشناسی استان تهران.اداره کل  -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک مهرآباد  -1- 7
 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

6/20 فروردین   9/10  0/30  0/2  0/16  

0/27 اردیبهشت  8/16  4/31  0/11  0/22  

4/32 خرداد  6/21  0/37  4/14  0/27  

7/35 تیر  6/23  2/39  4/18  0/30  

8/35 مرداد  2/25  6/39  0/22  0/31  

8/32 شهریور  1/22  6/37  2/18  4/27  

5/27 مهر  0/17  4/33  0/12  3/22  

8/19 آبان  0/11  0/26  0/6  4/15  

2/11 آذر  6/4  6/14  4/0  9/7  

3/8 دي   1/0  2/15  4/5-  2/4  

0/14 بهمن   2/5  6/17  2/1 -  6/9  

1/16 اسفند  1/7  8/24  4/3-  6/11  

☜ 

  
  
  
  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله)1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک مهرآباد  -1- 7
 

 ماه
بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر بارندگی 
در یک روز 
 (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان
ساعات آفتابی 

 (ساعت)
  حداکثر سرعت

 بر ثانیه)وزش باد (متر 
 حداقل حداکثر

2/49 فروردین   2/14  56 21 0 0/237  20 

6/11 اردیبهشت  2/4  48 17 0 3/293  22 

5/3 خرداد  0/2  37 12 0 5/325  15 

2/7 تیر  4/5  44 13 0 2/328  15 

0/0 مرداد  0/0  31 11 0 7/346  12 

2/0 شهریور  2/0  41 14 0 6/324  10 

0/1 مهر  8/0  43 16 0 8/265  24 

0/51 آبان  8/23  66 32 0 4/192  14 

7/28 آذر  0/11  82 49 0 4/137  10 

6/10 دي   2/5  71 37 18 7/175  13 

8/27 بهمن   6/16  64 30 1 4/200  14 

7/24 اسفند  4/8  59 26 2 1/158  15 

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 1391ماه:  ببر حسوضع جوي ایستگاه سینوپتیک آبعلی  -8-1

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

4/9 فروردین   1/1  8/18  -7/0 3/5  

0/15 اردیبهشت  0/6  4/20  7/1  5/10  

6/20 خرداد  3/11  6/25  6/5  0/16  

5/24 تیر  3/14  4/30  0/7  4/19  

3/25 مرداد  4/15  8/28  0/13  4/20  

7/22 هریورش  6/12  0/26  0/9  0/18  

3/17 مهر  1/8  4/22  3/2  7/12  

8/9 آبان  1/2  2/15  8/2 -  0/6  

5/2 آذر  7/3 -  2/7  -11/0 6/0 -  

5/0 دي   9/7-  8/7  2/16-  7/3 -  

0/4 بهمن   6/4-  4/10  0/13-  3/0-  

6/5 اسفند  6/2-  6/14  0/11-  5/1  

☜ 
  

  

  

  

  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله)1391ماه:  ر حسببوضع جوي ایستگاه سینوپتیک آبعلی  -8-1
 

 ماه

بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر بارندگی 
در یک روز 
 (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان
ساعات آفتابی 

 (ساعت)
حداکثر سرعت وزش 

 باد (متر بر ثانیه)
 حداقل حداکثر

6/80 فروردین   5/20  67 35 13 7/214  15 

7/35 اردیبهشت  8/7  65 33 0 6/273  15 

1/22 خرداد  7/14  49 22 0 7/314  17 

4/30 تیر  2/13  52 23 0 4/300  20 

0/1 مرداد  0/1  40 18 0 7/345  15 

5/4 شهریور  7/2  52 24 0 3/322  18 

0/7 مهر  0/6  54 26 0 5/285  12 

6/112 آبان  0/31  81 50 6 1/197  17 

0/115 آذر  6/19  88 58 30 5/134  15 

0/28 دي   4/23  70 36 30 7/198  20 

7/61 بهمن   1/16  78 40 30 9/190  26 

9/54 اسفند  0/21  75 42 19 1/163  20 

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک فیروزکوه  -9-1
 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق داکثر مطلقح معدل حداقل معدل حداکثر

1/15 فروردین   4/0  6/22  0/8-  0/8  

5/19 اردیبهشت  2/5  6/24  0/1  4/12  

9/24 خرداد  3/9  8/30  4/5  1/17  

8/27 تیر  6/12  6/34  8/4  2/20  

7/28 مرداد  5/11  6/32  4/7  1/20  

9/25 شهریور  9/9  4/30  2/6  9/17  

7/21 مهر  4/4  6/28  0/0  1/13  

4/14 آبان  0/1  0/20  2/4 -  7/7  

6/6 آذر  4/3-  0/12  4/9 -  6/1  

8/4 دي   8/9 -  0/10  6/16-  5/2-  

7/8 بهمن   5/4-  8/12  6/11-  1/2  

3/10 اسفند  4/2 -  0/20  8/15-  0/4  

☜ 

  

  

  

  

  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله)1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک فیروزکوه  -9-1
 

 ماه

بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

ی حداکثر بارندگ
در یک روز 
 (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان
ساعات آفتابی 

 (ساعت)
حداکثر سرعت وزش 

 باد (متر بر ثانیه)
 حداقل حداکثر

6/54 فروردین   1/14  81 33 12 3/245  12 

2/37 اردیبهشت  8/10  82 32 0 0/265  11 

4/5 خرداد  4/2  67 25 0 9/315  12 

9/41 تیر  8/22  73 26 0 1/297  13 

4/1 مرداد  8/0  64 18 0 5/331  10 

5/15 شهریور  5/11  77 27 0 7/297  14 

9/5 مهر  6/5  76 25 1 3/273  11 

7/36 آبان  7/17  88 40 13 4/217  10 

1/21 آذر  2/9  88 53 24 6/157  7 

9/3 دي   7/2  82 36 29 9/203  12 

7/42 بهمن   2/20  86 43 26 2/208  10 

3/13 اسفند  3/16  82 39 18 9/168  11 

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک  -10-1
 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

0/19 فروردین   9/9  6/27  4/1  5/14  

2/25 هشتاردیب  1/16  0/30  4/11  0/21  

9/30 خرداد  8/20  0/36  0/14  0/26  

2/34 تیر  9/23  6/38  6/15  1/29  

9/34 مرداد  0/24  8/37  0/21  5/29  

5/31 شهریور  3/21  0/36  0/18  4/26  

3/26 مهر  4/16  0/32  6/11  4/21  

6/18 آبان  6/10  8/24  8/5  6/14  

9/9 آذر  0/4  2/14  0/1-  0/7  

3/7 دي   0/0  0/14  2/5-  0/4  

0/13 بهمن   2/5  0/17  0/0  1/9  

6/14 اسفند  9/6  2/23  4/2 -  0/11  

☜  
  

  

  

  

  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله)1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک  -10-1
 

 ماه

بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر بارندگی 
در یک روز 
 (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان
ات آفتابی ساع

 (ساعت)
حداکثر سرعت وزش 

 باد (متر بر ثانیه)
 حداقل حداکثر

4/58 فروردین   0/15  55 26 0 5/243  28 

8/16 اردیبهشت  0/5  47 22 0 7/258  20 

8/5 خرداد  8/3  34 14 0 6/333  20 

9/16 تیر  3/15  35 17 0 6/347  21 

0/0 مرداد  0/0  32 15 0 5/355  12 

0/2 شهریور  0/2  39 19 0 4/327  17 

5/4 مهر  5/3  41 20 0 2/278  22 

4/67 آبان  1/35  65 36 0 8/194  15 

3/59 آذر  7/8  81 51 3 8/131  12 

5/6 دي   5/6  67 36 19 7/186  18 

1/75 بهمن   1/28  61 30 1 5/212  15 

2/34 اسفند  1/8  62 34 2 5/159  18 

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک شمیران  -11-1
 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

2/19 فروردین   8/8  0/28  4/0-  0/14  

2/25 اردیبهشت  5/13  0/30  0/8  4/19  

7/30 خرداد  5/18  6/36  6/12  6/24  

1/34 تیر  6/21  8/38  0/13  0/28  

5/34 مرداد  2/21  2/37  8/18  0/28  

4/31 شهریور  6/18  4/35  8/14  0/25  

1/26 مهر  6/13  0/32  4/8  0/20  

1/18 آبان  1/8  8/24  8/2  1/13  

9/9 آذر  3/2  0/15  5/2-  1/6  

4/7 دي   3/1-  4/13  2/6-  1/3  

1/13 بهمن   4/3  4/16  0/1-  3/8  

6/14 اسفند  2/5  2/23  0/3-  9/9  

☜ 
  

  

  

  

  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله)1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک شمیران  -11-1
 

 ماه

بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر بارندگی 
در یک روز 
 (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان
ساعات آفتابی 

 (ساعت)
حداکثر سرعت وزش 

 باد (متر بر ثانیه)
 حداقل حداکثر

4/68 ن فروردی  3/20  60 25 1 7/203  12 

8/14 اردیبهشت  3/5  55 22 0 9/266  15 

2/10 خرداد  7/6  40 16 0 9/301  13 

2/32 تیر  2/28  43 19 0 8/304  16 

5/0 مرداد  5/0  39 15 0 6/307  12 

2/7 شهریور  0/5  45 19 0 4/276  14 

4/4 مهر  5/3  48 21 0 2/252  10 

2/72 آبان  0/37  78 37 0 0/171  9 

8/75 آذر  5/15  93 54 5 7/103  6 

1/21 دي   7/9  76 39 21 8/156  9 

4/85 بهمن   5/28  69 33 3 2/192  11 

5/57 اسفند  8/12  64 34 4 3/140  14 

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک امین آباد فیروزکوه  -12-1
 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

3/4 فروردین   1/2 -  6/12  2/9 -  1/1  

3/10 اردیبهشت  1/3  6/14  4/1-  7/6  

8/15 خرداد  1/7  4/21  0/2  5/11  

5/19 تیر  6/10  6/25  0/2  1/15  

5/20 مرداد  5/11  4/23  0/7  0/16  

0/18 شهریور  8/8  0/22  6/4  4/13  

9/12 مهر  9/4  0/18  2/1 -  9/8  

7/5 آبان  9/0-  6/10  0/6 -  4/2  

-9/0 آذر  0/6 -  4/7  4/12 -  5/3-  

- 6/3 دي   0/10-  8/1  2/18-  8/6-  

1/0 بهمن   1/6-  0/8  6/12-  0/3-  

8/0 اسفند  5/5 -  6/9  0/14-  5/2-  

☜ 
  

  

  

  

  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (دنباله)1391ماه:  حسب بروضع جوي ایستگاه سینوپتیک امین آباد فیروزکوه  -12-1
 

 ماه

بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر 
بارندگی در یک 

 روز (میلیمتر)

تعدادروزهاي  رطوبت نسبی (درصد)
 یخبندان

ساعات آفتابی 
 (ساعت)

حداکثر سرعت وزش 
 حداقل حداکثر باد (متر بر ثانیه)

3/88 فروردین   4/15  81 61 22 7/240  17 

3/41 اردیبهشت  1/10  82 52 6 0/272  17 

6/12 خرداد  4/4  69 43 0 3/313  15 

3/45 تیر  2/25  65 44 0 5/298  12 

3/14 مرداد  8/9  64 37 0 8/332  14 

9/14 شهریور  4/12  72 40 0 9/311  11 

6/9 مهر  6/7  73 45 2 2/282  17 

0/52 آبان  7/22  88 66 17 5/206  16 

0/57 آذر  0/12  92 73 29 3/134  20 

5/13 دي   2/6  79 54 30 2/208  17 

6/34 بهمن   8/12  84 58 30 8/209  18 

2/73 اسفند  0/30  83 66 26 6/154  19 

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

  
 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک چیتگر  -13-1

 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق اکثر مطلقحد معدل حداقل معدل حداکثر

4/19 فروردین   7/9  3/28  0/0  0/15  

8/25 اردیبهشت  1/15  6/30  3/10  5/20  

5/31 خرداد  2/20  0/37  8/12  0/26  

7/34 تیر  9/21  8/38  0/17  3/28  

3/35 مرداد  5/24  2/38  5/20  9/29  

0/32 شهریور  9/20  2/37  0/16  5/26  

6/26 مهر  0/17  3/32  2/12  8/21  

6/18 نآبا  6/10  5/24  9/5  6/14  

3/10 آذر  7/3  1/14  7/1 -  0/7  

3/7  دي   8/0-  8/13  0/6 -  3/3  

8/12 بهمن   0/5  3/16  0/9-  9/8  

9/14 اسفند  7/6  7/23  8/4 -  8/10  

☜ 
  

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

  
 (دنباله)1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک چیتگر  -13-1

 

 ماه
بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

رندگی حداکثر با
در یک روز 
 (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان

ساعات آفتابی 
 (ساعت)

حداکثر سرعت وزش 
 باد (متر بر ثانیه)

 حداقل حداکثر

6/46 فروردین   0/17  59 23 1 8/258  14 

6/7 اردیبهشت  2/4  53 19 0 7/318  18 

0/8 خرداد  6/0  42 13 0 2/353  12 

4/15 تیر  2/51  51 15 0 2/345  12 

0/0 مرداد  0/0  31 12 0 8/360  12 

0/0 شهریور  0/0  43 16 0 1/344  11 

5/0 مهر  4/0  43 18 0 7/291  9 

0/60 آبان  0/26  70 34 0 5/198  13 

8/39 آذر  4/11  85 51 3 1/149  13 

6/7 دي   8/4  73 37 20 6/185  8 

6/45 بهمن   8/23  66 31 3 7/206  13 

8/26 اسفند  6/9  59 28 2 8/191  13 

 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

  
 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک ورامین  -14-1

 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

3/23 فروردین   4/8  8/32  0/2-  0/16  

8/29 اردیبهشت  8/14  2/35  4/9  3/22  

5/35 خرداد  9/18  6/40  4/13  2/27  

6/38 تیر  1/22  2/43  6/16  4/30  

1/39 مرداد  2/22  0/42  0/18  0/31  

7/35 شهریور  0/19  0/41  0/15  4/27  

1/30 مهر  3/13  8/35  8/6  7/21  

9/21 آبان  9/8  6/27  2/4  4/15  

8/12 آذر  5/3  4/16  0/1-  2/8  

5/9 دي   7/1 -  6/15  6/6-  9/3  

7/15 بهمن   7/3  0/20  2/2 -  7/9  

8/17 اسفند  7/5  4/27  0/2-  0/12  

☜ 
  

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

  
 (دنباله)1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک ورامین  -14-1

 

 ماه
بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر 
بارندگی در یک 

 روز (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان

ساعات آفتابی 
 (ساعت)

حداکثر سرعت وزش 
 باد (متر بر ثانیه)

 حداقل حداکثر

3/33 فروردین   8/15  68 27 1 3/275  12 

9/4 اردیبهشت  5/2  60 22 0 2/310  12 

2/2 خرداد  8/1  49 17 0 8/340  15 

0/0 تیر  0/0  55 22 0 0/351  10 

0/0 مرداد  0/0  47 23 0 3/365  7 

0/0 شهریور  0/0  55 21 0 6/340  10 

0/0 مهر  0/0  60 21 0 2/284  12 

5/35 آبان  7/21  78 38 0 9/209  15 

2/29 آذر  7/7  90 53 2 0/157  10 

7/11 دي   4/8  79 45 22 9/193  13 

9/23 بهمن   2/9  74 39 3 5/225  15 

5/18 اسفند  0/10  71 40 3 9/184  15 

 اداره کل هواشناسی استان تهران.  -مأخذ

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

  
 1391ماه:  بر حسبجوي ایستگاه سینوپتیک شهریار وضع  -15-1

 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

3/20 فروردین   9/8  4/29  6/0 -  6/14  

4/26 اردیبهشت  0/15  2/31  0/10  7/20  

9/31 خرداد  2/19  0/37  0/13  0/26  

0/35 تیر  4/20  5/38  6/16  7/27  

0/36 مرداد  6/22  8/38  8/19  3/29  

5/32 شهریور  9/18  8/37  0/15  7/25  

4/27 مهر  7/14  2/33  6/8  05/21  

2/19 آبان  9/9  6/24  0/5  0/15  

9/10 آذر  3/3  2/14  -2/0 1/7  

9/7 دي   2/1 -  4/14  -5/0 4/3  

6/13 بهمن   0/4  6/17  0/1-  8/8  

6/15 اسفند  2/5  0/25  0/4-  4/10  

☜ 
  

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

  
 دنباله)(1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک شهریار  -15-1

 

 ماه
بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر 
بارندگی در یک 

 روز (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان

ساعات آفتابی 
 (ساعت)

حداکثر سرعت وزش 
 باد (متر بر ثانیه)

 حداقل حداکثر

4/52 فروردین   8/11  63 27 1 0/246  20 

4/17 اردیبهشت  9/6  57 22 0 1/303  17 

5/3 خرداد  5/3  46 20 0 9/357  14 

3/12 تیر  1/11  62 25 0 0/345  12 

0/0 مرداد  0/0  47 18 0 0/365  8 

3/0 شهریور  3/0  63 29 0 7/336  10 

7/0 مهر  3/0  54 22 0 7/288  11 

4/50 آبان  8/17  73 40 0 5/200  14 

1/28 آذر  5/11  86 51 4 6/157  13 

4/8 دي   4/4  72 39 21 2/202  12 

4/40 بهمن   0/14  68 36 1 0/215  15 

4/25 اسفند  1/12  65 34 2 4/193  15 

 اداره کل هواشناسی استان تهران.  -مأخذ

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

  1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک دماوند  - 16-1
 

 ماه
 انتیگراد)دماي هوا (درجه س

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

1/14 فروردین   7/2  1/23  6/5-  4/8  

0/20 اردیبهشت  0/8  8/25  7/3  0/14  

4/26 خرداد  5/13  3/32  1/7  0/20  

9/28 تیر  7/16  8/33  7/8  8/22  

0/30 مرداد  4/17  4/33  8/14  7/23  

9/27 شهریور  3/14  9/31  4/10  1/21  

7/21 مهر  1/9  2/27  8/2  4/15  

7/13 آبان  6/3  2/18  9/1 -  0/9  

5/5 آذر  3/2-  1/10  2/9 -  6/1  

4/3 دي   7/6-  7/8  0/14-  0/2-  

6/7 بهمن   2/2 -  1/14  5/9-  7/2  

5/9 اسفند  2/0-  18 8/6-  0/5  

☜ 

  

  

  

  
  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

  دنباله)(1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک دماوند  - 16-1
 

 ماه

دگی بارن
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر 
بارندگی در یک 

 روز (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان
ساعات آفتابی 

 (ساعت)
حداکثر سرعت وزش 

 باد (متر بر ثانیه)
 حداقل حداکثر

0/63 فروردین   2/17  69 31 9 8/223  15 

6/27 اردیبهشت  0/6  69 28 0 2/275  18 

2/7 خرداد  9/3  49 19 0 8/303  18 

1/28 تیر  8/14  50 21 0 3/301  15 

0/0 مرداد  0/0  42 16 0 1/336  10 

0/6 شهریور  5/3  51 23 0 1/313  12 

5/5 مهر  2/5  54 25 0 9/261  17 

8/69 آبان  9/17  79 39 4 9/183  12 

0/43 آذر  9/6  92 57 28 1/111  10 

0/6 دي   3/4  77 34 30 4/158  13 

3/49 بهمن   0/71  78 39 27 2/168  13 

2/42 اسفند  2/17  71 35 18 3/158  12 

 اداره کل هواشناسی استان تهران.  -مأخذ

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک فرودگاه امام خمینی(ره)  - 1- 17
 

 ماه
 دماي هوا (درجه سانتیگراد)

 متوسط قحداقل مطل حداکثر مطلق معدل حداقل معدل حداکثر

1/22 فروردین   2/8  2/31  6/2-  2/15  

3/28 اردیبهشت  6/14  0/34  0/10  5/21  

2/34 خرداد  7/19  4/39  0/15  0/27  

4/37 تیر  7/21  6/41  4/16  0/30  

0/38 مرداد  9/22  2/40  6/20  5/30  

4/34 شهریور  2/19  8/39  0/16  8/26  

9/28 مهر  9/13  4/34  0/7  4/21  

8/20 آبان  1/9  2/26  6/3  0/15  

9/11 آذر  1/3  8/15  4/2 -  5/7  

9/8 دي   1/2 -  2/15  8/6-  4/3  

7/14 بهمن   0/3  2/19  6/1-  0/9  

2/17 اسفند  0/5  0/27  6/2-  1/11  

☜ 
  

  

  

  

  
  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 دنباله)(1391ماه:  بر حسبوضع جوي ایستگاه سینوپتیک فرودگاه امام خمینی(ره)  - 1- 17
 

 ماه

بارندگی 
ماهانه 

 (میلیمتر)

حداکثر 
دگی در یک بارن

 روز (میلیمتر)

رطوبت نسبی 
تعدادروزهاي  (درصد)

 یخبندان
ساعات آفتابی 

 (ساعت)
حداکثر سرعت وزش 

 باد (متر بر ثانیه)
 حداقل حداکثر

6/34 فروردین   1/12  62 22 2 9/235  17 

7/16 اردیبهشت  4/9  56 17 0 5/288  18 

0/5  خرداد  0/4  38 10 0 2/332  16 

9/0 تیر  6/0  94  11 0 0/335  15 

0/0 مرداد  0/0  36 9 0 8/350  11 

0/0 شهریور  0/0  48 12 0 6/328  18 

0/0 مهر  0/0  46 14 0 8/278  18 

6/24 آبان  4/16  71 31 0 3/206  15 

0/24 آذر  4/7  84 46 5 8/158  15 

6/13 دي   6/8  75 37 24 0/196  15 

5/29 بهمن   6/10  71 30 5 9/211  15 

2/21 اسفند  6/12  63 26 4 0/182  15 

 اداره کل هواشناسی استان تهران.  -مأخذ



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

   

  1391حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت ایستگاههاي هواشناسی:  -1-1



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

  

 1391واشناسی: همیزان بارندگی ساالنه در ایستگاههاي  -2-1

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 (میلیمتر)                 )1()9013 تا 1136(سال ساله 30بارندگی ماهانه ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره  - 1- 18
 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ایستگاه

       مهراباد

7/105 حداکثر       2/85  1/30  5/35  3/27  3/22  

1/0 حداقل       0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

0/35 متوسط      2/23  0/5  6/2  6/1  1/2  

       آبعلی

0/158 رحداکث      2/179  3/72  8/76  9/64  1/74  

4/7 حداقل      0/5  0/0  0/0  0/0  0/0  

4/72 متوسط      0/59  8/17  9/10  0/8  8/12  

       فیروزکوه

1/83 حداکثر      0/111  0/55  0/69  3/47  1/68  

0/1 حداقل     0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

6/31 متوسط     6/30  8/11  0/14  5/10  6/8  

       ژئوفیزیک

6/123 حداکثر     3/95  2/19  6/20  6/19  4/39  

7/3 حداقل     3/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

2/46 متوسط     4/29  0/7  9/3  8/1  4/3  

       شمیران

6/162  حداکثر      7/128  7/39  6/27  0/10  1/62  

6/3 حداقل      4/3  0/0  0/0  0/0  0/0  

7/57 متوسط      8/36  1/9  4/4  2/2  3/7  

☜ 
  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (میلیمتر)      )1()(دنباله)9013تا  1136ساله(سال 30بارندگی ماهانه ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره  - 1- 81
 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ایستگاه

       امین آباد فیروزکوه

6/134 حداکثر      7/111  2/48  7/76  4/60  5/94  

3/9 حداقل      5/3  1/0  0/0  0/0  0/0  

1/39 57  متوسط      6/18  0/20  1/17  9/22  

        چیتگر
5/120 حداکثر      5/52  0/15  8/17  6/5  5/42  

2/8 حداقل      3/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

5/46 متوسط      3/21  8/3  1/3  2/1  9/3  

       ورامین

5/21 69 حداکثر      4/14  1/34  9/2  1/15  

3/1 حداقل      3/1  0/0  0/0  0/0  0/0  

2/34 متوسط      0/14  9/3  0/5  4/0  1/2  

       شهریار

3/80 حداکثر      3/48  4/5  2/7  3/3  5/15  

4/5 حداقل      2/8  0/3  0/0  0/0  0/0  

3/36 متوسط      0/31  8/2  0/3  9/0  2/4  

        )1(دماوند
1/71  حداکثر      5/62 6/38 1/28 8/0  5/65  
1/24 حداقل      6/27  5/0  0/0 0/0 1/5  
6/56 متوسط      7/48  8/11  6/7  2/0  7/26  

       فرودگاه امام خمینی(ره)

9/60 حداکثر      7/32  3/46  5/7  4/2  2/10  

1/7 حداقل      6/1  1/0  0/0  0/0  0/0  

9/30 متوسط      1/19  8/9  5/2  7/0  5/2  

☜ 
  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 (میلیمتر)         )1() (دنباله)9013تا  1361اله(سالس 30بارندگی ماهانه ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره  - 1- 18
 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ایستگاه

       مهراباد

6/84 حداکثر       7/178  4/98  8/84  2/109  5/154  

0/0 حداقل       0/0  3/1  5/3  0/0  0/0  

8/6 متوسط      0/27  1/34  4/30  5/35  7/35  

       آبعلی

2/66 حداکثر      3/347  4/149  0/115  8/214  7/250  

0/0 حداقل      3/1  2/9  6/20  0/25  1/4  

2/16 متوسط      8/60  9/74  7/55  4/77  4/85  

       فیروزکوه

0/48 حداکثر      9/107  3/89  0/93  0/111  0/124  

0/0 حداقل     0/0  8/0  0/0  0/0  0/1  

1/10 متوسط     5/25  9/39  0/34  7/35  2/39  

       ژئوفیزیک

3/49 حداکثر     8/232  3/127  1/82  4/131  2/176  

0/0 حداقل     3/0  4/4  5/6  0/4  9/0  

3/8 متوسط     2/39  7/50  0/39  9/51  5/43  

       شمیران

4/78  حداکثر      7/266  2/189  4/125  5/187  4/214  

0/0 حداقل      5/0  7/1  0/1  0/0  7/0  

8/13 متوسط      0/48  8/62  9/50  9/71  3/67  

☜ 

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (میلیمتر)     )1() (دنباله)9013تا  1136ساله(سال 30بارندگی ماهانه ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره  - 1- 18
 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ایستگاه

       امین آباد فیروزکوه

2/54 حداکثر      1/181  4/106  3/92  168 2/146  

0/0 حداقل      5/0  1/3  1/15  3/9  4/4  

9/17 متوسط      2/38  3/42  5/42  2/59  7/49  

        چیتگر
4/40 حداکثر      4/202  6/102  5/56  4/95  8/60  

0/0 حداقل      0/0  4/4  4/3  0/0  0/0  

4/8 متوسط      5/35  6/45  9/28  1/41  1/23  

       ورامین

8/9 حداکثر      3/55  5/39  3/45  8/66  1/30  

0/0 حداقل      2/0  4/0  0/1  6/4  0/0  

6/1 متوسط      6/17  2/18  3/25  5/31  3/13  

       شهریار

4/24 حداکثر      3/129  2/55  8/37  3/51  2/22  

0/0 حداقل      8/13  4/1  0/9  3/30  3/0  

6/6 متوسط      7/34  1/26  2/23  2/39  1/8  

        )1(دماوند

5/10  حداکثر      1/202  7/45  3/56  9/86  1/67  
3/0 لحداق      0/36  7/2  0/6  5/47  6/14  
5/5 متوسط      8/84  9/25  7/28  6/56  7/38  

       فرودگاه امام خمینی(ره)
9/16 حداکثر      1/60  2/43  4/37  6/44  6/30  

0/0 حداقل      0/9  2/2  0/0  4/15  0/0  

4/3 متوسط      0/26  9/20  4/14  2/33  9/9  

  می باشد. 1390-1388 گاه  دماوند شامل دورهایستاطالعات ) 1(
 اداره کل هواشناسی استان تهران. -مأخذ

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 (سانتیگراد)                 )1()9013تا  1136ساله (سال 30درجه حرارت ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره -19-1
 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ایستگاه

       مهراباد

6/31 حداکثر       0/36  6/39  0/43  0/42  0/40  

-0/5 حداقل       0/2  0/5  0/14  0/16  0/10  

6/14 متوسط      3/20  1/26  9/29  1/30  9/26  

       آبعلی

2/21 حداکثر      6/24  0/29  6/31  2/32  5/30  

-0/14 حداقل      6/4-  0/1-  0/6  4/7  0/1  

9/4 متوسط      4/10  0/16  4/20  8/20  1/18  

       فیروزکوه

5/27 حداکثر      0/32  0/38  4/35  6/35  2/33  

- 0/16 حداقل     0/3-  5/2-  0/5  0/3  8/0-  

5/6 متوسط     7/11  2/16  7/19  9/19  9/16  

       ژئوفیزیک

0/29 حداکثر     0/36  0/39  0/41  7/39  0/39  

-4/6 حداقل     5/4  2/8  6/15  2/13  8/9  

0/14 متوسط     2/19  4/25  4/29  6/29  7/26  

       نشمیرا

6/30  حداکثر      6/33  0/38  4/40  6/39  4/36  

-6/1 حداقل      0/3  0/12  6/12  5/13  8/8  

8/12 متوسط      2/18  1/24  2/28  9/27  0/25  

☜ 

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (سانتیگراد)     )1( )(دنباله)9013تا  1136ساله (سال 30درجه حرارت ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره -19-1
 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ایستگاه

       امین آباد فیروزکوه

8/15 حداکثر      6/20  8/24  6/27  4/26  0/25  

-0/14 حداقل      - 6/5  - 8/1  0/4  4/5  4/0  

1/1 متوسط      4/7  6/12  8/16  7/16  4/14  

        چیتگر

0/31 حداکثر      0/35  4/38  2/41  4/40  6/38  

-  حداقل     4/2  4/3  0/9  0/15  5/15  6/9  

8/13 متوسط      2/20  8/25  4/29  6/29  2/27  

       ورامین

8/31 حداکثر      0/36  4/42  8/44  4/44  8/41  

- حداقل     6/0  0/3  4/10  2/11  9/17  6/12  

9/13 متوسط      3/18  1/24  9/27  5/27  4/24  

       شهریار

6/28 حداکثر      6/33  0/39  6/41  8/40  8/73  

- حداقل     2/4  2/4  4/12  4/10  0/15  4/10  

2/14 متوسط      0/20  6/25  7/28  7/28  4/25  

        )1(دماوند
9/8  حداکثر      7/14  5/21  8/25  3/26  0/21  
3/6 حداقل      9/12  8/18  8/22  5/22  7/19  
1/8 متوسط      9/13  4/20  7/24  6/24  1/20  

       فرودگاه امام خمینی(ره)

4/31 حداکثر      0/36  8/41  8/44  8/43  6/40  

- حداقل     4/4  0/7  0/13  6/15  2/18  6/12  

4/15 متوسط      5/21  1/27  6/30  4/30  1/27  

☜ 
  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

 (سانتیگراد)     )1( )(دنباله)9013تا  1136ساله (سال 30درجه حرارت ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره -19-1
 

 اسفند بهمن يد آذر آبان مهر ایستگاه

       بادآمهر

6/24 حداکثر       8/28  6/22  2/19  0/22  6/25  

0/3 حداقل       0/4-  6/8-  0/15-  0/13-  0/10-  

9/20 متوسط      8/13  4/7  1/4  8/4  1/9  

       آبعلی

8/24 حداکثر      8/18  2/16  0/11  0/11  0/16  

-5/9 حداقل      2/12-  5/16 -  0/20-  8/18-  6/26 -  

8/11 متوسط      4/5  3/0-  8/2 -  8/3 -  6/0 -  

       فیروزکوه

0/28 حداکثر      5/22  4/17  4/15  0/13  5/22  

-8/8 حداقل     2/20 -  0/24-  4/28-  5/24  5/18-  

3/11 متوسط     9/5  2/0-  9/4 -  5/4-  6/0  

       ژئوفیزیک

2/32 حداکثر     6/28  5/20  2/17  6/20  8/27  

7/4 حداقل     0/7-  0/31-  5/15-  0/12-  0/6 -  

6/20 متوسط     7/13  2/7  5/4  7/4  7/8  

       شمیران

6/32  حداکثر      6/24  0/19  2/17  0/19  0/25  

6/2 حداقل      2/5-  6/9-  0/13-  0/11-  0/8-  

8/18 متوسط      2/12  7/5  0/3  2/3  5/7  

☜ 
  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (سانتیگراد)     )1()(دنباله)9013تا  1136ساله (سال 03درجه حرارت ایستگاههاي سینوپتیک هواشناسی طی دوره -19-1
 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ایستگاه

       امین آباد فیروزکوه

2/19 حداکثر      2/13  5/11  0/11  0/8  8/12  

-0/5 حداقل      8/13 -  0/18 -  0/23-  4/20-  8/19-  

8/8 متوسط      0/2  4/3-  2/6-  6/6-  6/3 -  

        چیتگر

2/34 حداکثر      6/26  4/21  6/18  8/17  2/25  

0/7 حداقل      6/2-  0/5-  6/16-  2/12-  0/7-  

5/21 متوسط      8/13  3/7  3/4  8/4  5/9  

       ورامین

4/36 حداکثر      2/29  0/20  0/19  0/21  2/27  

0/6 حداقل      0/2-  8/4 -  6/17-  8/16-  0/4-  

7/19 متوسط      9/12  8/6  0/4  6/5  3/10  

       هریارش

6/33 حداکثر      6/25  0/18  0/18  0/17  2/25  

8/5 حداقل      2/2 -  6/5-  0/13-  6/11-  6/5-  

9/20 متوسط      8/12  0/7  7/2  9/4  0/10  

        )1(دماوند
8/16  حداکثر      7/8  4/6  6/3  7/2  6/7  
1/14 حداقل      3/4  8/0-  6/1-  9/2 -  1/1-  
5/15 متوسط      1/7  8/1  3/0  0/0 6/3  

       فرودگاه امام خمینی(ره)

4/31 حداکثر      0/25  0/16  6/14  4/14  8/21  

0/6 حداقل      4/1-  7/6-  2/20 -  8/17-  4/6-  

9/21 متوسط      1/14  0/7  1/4  7/4  9/10  

  می باشد. 1390-1388گاه  دماوند شامل دوره ایستاطالعات ) 1(
 اداره کل هواشناسی استان تهران.-مأخذ

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

  ) PSI(                                       1391شاخص آلودگی هوا به تفکیک ماه:  بر حسبوضعیت کیفی هواي شهر تهران  -20-1
  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  نوع آالینده

        )coمنوکسید کربن(

 31 30 29 31 30 31  پاك      
 0 1 2 0 1 0  سالم      
 0 0 0 0 0 0  ناسالم      

 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك     

ذرات معلق کمتر 
        )10pmمیکرون(10از

 2 0 2 0 6 15  پاك      

 29 31 29 29 22 15  سالم      

 0 0 0 1 3 1  ناسالم      
 0 0 0 2 0 1  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

رات معلق کمتر ذ
  )5/2pmمیکرون(5/2از

            

 0 0 0 0 0 0  پاك      
 28 22 20 16 14 26  سالم      

 3 9 11 15 17 5  ناسالم      

 0 0 0 2 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

☜  

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

  ) PSI(                           (دنباله)1391وضعیت کیفی هواي شهر تهران بر حسب شاخص آلودگی هوا به تفکیک ماه:  -20-1
  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  نوع آالینده

        )3oازن(

 27 20 16 23 30 27  پاك      

 4 11 15 8 1 4  سالم      

 0 0 0 0 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

        )2noد نیتروژن(اکسی

 8 1 14 15 21 23  پاك      

 23 30 17 16 10 8  سالم      

 0 0 0 0 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

        )2soدي اکسیدگوگرد(

 31 31 31 31 31 31  پاك      
 0 0 0 0 0 0  سالم      
 0 0 0 0 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

☜  

  

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

  ) PSI(                             (دنباله)1391وضعیت کیفی هواي شهر تهران بر حسب شاخص آلودگی هوا به تفکیک ماه:  -20-1
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  نوع آالینده

        )coمنوکسید کربن(

 29 25 28 26 22 28  پاك      

 1 5 2 4 8 2  سالم      
 0 0 0 0 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك     

ذرات معلق کمتر 
        )10pmمیکرون(10از

 5 6 2 11 11 0  پاك      

 25 24 27 16 19 30  سالم      

 0 0 1 3 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

ذرات معلق کمتر 
        )5/2pmمیکرون(5/2از

 0 2 0 0 1 0  پاك      
 18 16 6 15 18 17  سالم      

 12 12 24 15 11 13  ناسالم      

 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

☜  

  

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

  ) PSI(                           (دنباله)1391ضعیت کیفی هواي شهر تهران بر حسب شاخص آلودگی هوا به تفکیک ماه: و -20-1
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  آالیندهنوع 

        )3oازن(
 30 29 30 30 30 29  پاك      
 0 0 0 0 0 1  سالم      
 0 0 0 0 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  سالمبسیار نا      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

        )2noاکسید نیتروژن(
 11 10 7 12 10 8  پاك      
 19 20 23 18 20 22  سالم      

 0 0 0 0 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

        )2soدي اکسیدگوگرد(
 30 30 30 30 30 30  پاك      
 0 0 0 0 0 0  سالم      
 0 0 0 0 0 0  ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  بسیار ناسالم      
 0 0 0 0 0 0  خطرناك      

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. -مأخذ

  

  

  

  

  

  



  سرزمین و آب و هوا -1                                                             1391 -سالنامه آماري استان تهران

 

  ) PM 2/5(                    )PSIمیکرون( 5/2آمار ساالنه وضعیت کیفی هوا با احتساب آالینده ذرات معلق کمتر از  -21-1
  1391  1390  1389  1388  سال

  3  3  14  32  پاك 

  216  144  247  291  سالم 

  146  215  103  40  ناسالم 

  1  3  1  1  بسیار ناسالم 

  0  0  0  1  خطرناك

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. -مأخذ

  

  ) PM 2/5(             )PSIمیکرون( 5/2معلق کمتر از آمار ساالنه وضعیت کیفی هوا بدون احتساب آالینده ذرات  - 1- 22
  1391  1390  1389  1388  سال

  45  25  20  32  پاك 

  311  328  307  291  سالم 

  9  9  37  40  ناسالم 

  1  3  1  1  بسیار ناسالم 

  0  0  0  1  خطرناك

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. -مأخذ

  

  

  



 1391 -سالنامه آماري استان تهران                                    سرزمین و آب و هوا                                   -1

 

 (هکتار)                                                 1391ه گاههاي جنگلی در پایان سال مساحت عرصه هاي جنگلی و ذخیر -23-1
 

 ذخیره گاههاي جنگلی جمع کل عرصه هاي جنگلی شهرستان

 14974 27108 کل استان

 0 0 اسالمشهر

 0 0  بهارستان

 0 0 پاکدشت

  0  0  پردیس
 0 0  پیشوا

 1092 6452 تهران

 5327 5357 دماوند

 0 0 رباط کریم 

 0 1327 ري 

 41 5282 شمیرانات

 0 0 شهریار

 8514 8690 فیروزکوه

 0 0 قدس

  0  0  قرچک
 0 0 مالرد

 0 0 ورامین

 اداره کل منابع طبیعی استان تهران. -مأخذ

  

  

  



  

١  

  

  

  

  
  

  
  

 جمعيت

٧٥  



  

٢  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  

  

  

اطالعات آماري ایـن فصـل شـامل تعـداد جمعیـت و 
ویژگیهاي آن بر اساس آخرین سرشماري جمعیت در 

و نیز تعـداد وقـایع تولـد، فـوت، ازدواج و  1390سال 
باشد. آمارهاي جمعیتی این فصل بر اسـاس طالق می

 1390نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سـال 
اي از نتـایج سرشـماریهاي قبلـی و همراه بـا خالصـه

شـود. ارائـه می 1370آمارگیري جاري جمعیت سـال 
  ، فـوت، همچنین، آمار مربوط به وقایع حیـاتی (تولـد

ازدواج و طالق) که توسط اداره کل ثبت احوال استان 
  شـــــود، در ایـــــن فصـــــلتهـــــران ثبـــــت می

  مورد استفاده قرار گرفته است. 

مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه تعاریف و 
  شرح زیر است: 

»  خانوارهاي معمولی سـاکن« اعضاي همه  جمعیت:
که اقامتگاه معمولی آنان » خانوارهاي دستجمعی « و 

استان قرار دارد و نیـز اعضـاي  در زمان سرشماري در
استان، جمعیت » خانوارهاي معمولی غیرساکن« کلیه

عضاي هیئتهاي سیاسی و دهند. ااستان را تشکیل می
هاي خارجی در استان و افراد خانواده آنـان سفارتخانه

  شوند.جزو جمعیت استان محسوب نمی

شودکه بـا هـم خانوار از چند نفر تشکیل می خانوار: 
در یک اقامتگاه زندگی می کنند، با یکـدیگر همخـرج 

خورنـد. فـردي کـه بـه هستند و معموالً با هم غذا می
  شود.کند نیز، خانوار تلقی میی میتنهایی زندگ

  

  

  

  

  

خانوار بـا تعریـف فـوق، اکثـر افـراد  خانوار معمولی:
ایـن گونـه گیرد و به همین دلیـل، کشور را در بر می

  شوند.نیز نامیده می» خانوار معمولی« خانوارها 

خانواري که در اقامتگاه ثابت  خانوار معمولی ساکن:
  شود.اکن نامیده میسکونت دارد، خانوار معمولی س

خـانواري کـه در زمـان  خانوار معمولی غیرسـاکن:
ـــدارد ـــابتی ســـکونت ن ـــاه ث   سرشـــماري در اقامتگ

شـود. ایـن نامیـده  می»  خانوار معمولی غیرسـاکن «
  گیرد:دسته از خانوارها سه گروه زیر را در بر می

خانوارهایی که در زمان سرشماري در کوچ به سـر  -1
رج شـهرها و آبادیهـا در زیـر چـادر برند و یا در خامی

  کنند. زندگی می

کننـد و خانوارهایی که در محل ثابتی زندگی نمی -2
دهنـد به طور مداوم محل زنـدگی خـود را تغییـر می

  مانند کولیها.

خانوارهایی که محـل زنـدگی مشخصـی ندارنـد و  -3
ها، زیر پلهـا و ... بیتوتـه شبها معموالً در پارکها، خرابه

  د.کننمی
مجمـوع افـرادي کـه بـه دلیـل  خانوار دستجمعی:

  داشـــتن هـــدف یـــا ویژگیهـــاي مشـــترك ماننـــد 
ـــدمت وظیفـــه، ـــام خ ـــیل،   انج   بیمـــاري تحص

  روانی و ... در یک موسسه از قبیل پادگان، خوابگاه 
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ــدگی  ــم زن ــا ه ــی و ... ب ــگاه روان ــجویی، آسایش دانش
  آیند.کنند، یک خانوار دستجمعی به حساب میمی

ظور از سن، تعداد سالهاي کاملی است کـه از منسن: 
  زمان تولد فرد گذشته است.

محلی است با حدود قانونی کـه نقطه شهري): شهر(
در محدوده جغرافیایی بخش واقع شد و از نظر بافـت 
ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، داراي سـیمایی بـا 

  شهر باشد.ویژگیهاي 

یـا چنـد به مجموعـه یـک  آبادي (نقطه روستایی):
مکان و اراضی به هـم پیوسـته ( اعـم از کشـاورزي و 

شـود کـه خـارج  از محـدوده غیرکشاورزي) گفته می
شهرها واقع شـده و داراي محـدوده ثبتـی یـا عرفـی 
مستقل باشد. اگر آبادي در زمـان سرشـماري، محـل 
سکونت خانوار یا خانوارهایی باشـد داراي سـکنه و در 

  لقی شده است.غیر این صورت خالی از سکنه ت

منظور از سرپرست خانوار یکـی از سرپرست خانوار: 
اعضاي خـانوار اسـت کـه در خـانوار بـه ایـن عنـوان 

به   شود. در صورتی که اعضاي خانوار قادرشناخته می
ترین عضــو تعیــین سرپرســت خــانوار نباشــند، مســن

شـود. در خانوار به عنوان سرپرسـت خـانوار تلقـی می
مـان شـخص سرپرسـت خـانوار خانوارهاي یکنفره، ه

  است.

آن دسته از اعضاي خانوارهـاي  مهاجران وارد شده:
معمولی ساکن و دستجمعی که شهر یا آبـادي محـل 

ــا  1385اقامــت خــود را در فاصــله ســالهاي    1390ت
 شـوند. اسـتثنائاً آناند، مهاجر شـناخته میتغییر داده

دسته از اعضاي خانوار که به دلیل تحصیل یا کـار در 
 پـنجاالثر بـودن طـی خارج از کشور، اسارت و مفقـود

سال گذشته مدتی دور از خانواده بوده ولـی در زمـان 
اند صرفاً به دالیل پیوسته هسرشماري به خانوار مربوط

  شوند.فوق، مهاجر تلقی نمی

وقـایع حیـاتی   ثبت وقایع حیاتی جاري و معوقه:
وع ثبـت را که در سال وقـ (تولد، فوت، ازدواج، طالق)

نامنـد و وقـایعی کـه بعـد از سـال شود، جاري میمی
  شود.وقوع ثبت شده باشد، معوقه نامیده می

  گزیده اطالعات:

بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفـوس و مسـکن 
رابـر بـا جمعیـت اسـتان تهـران ب 1390در آبان مـاه 
زن)  %6/49مرد و  %4/50نفر می باشد ( 12183391

ري عمومی نفـوس و مسـکن که در مقایسه با سرشما
 44/1متوسط رشد ساالنه جمعیت معادل  1385آبان 

درصـد  8/92از کل جمعیت اسـتان  درصد بوده است.
ــهري و  ــاط ش ــتایی  2/7در نق ــاط روس ــد در نق درص

  نت داشته اند. سکو
می باشد، به  102نسبت جنسی در استان برابر با 

مرد وجود  102نفر زن  100عبارتی در مقابل هر
و در  101ه است. این نسبت در نقاط شهري داشت

بوده است. بعد خانوار (متوسط  115نقاط روستایی 
می باشد که در   26/3تعداد افراد خانوار) استان 

بوده  73/3درنقاط روستایی و 23/3نقاط شهري
       نفر در  890 است. استان تهران با تراکم

ترین استان کشور در  کیلومتر مربع متراکم
  بوده است. 1390سال

        درصــد در گــروه ســنی 9/19 از جمعیــت اســتان
         درصــد در گــروه ســنی 9/73ســال،  15کمتــر از 

سـاله و  65درصد در گروه سنی  1/6ساله و  15تا  64
 1390بیشـتر قــرار داشــته انــد. در سرشــماري ســال 

خانوار در استان وجود داشته کـه از  3732190تعداد 
درصـد  3/6و   رصد در نقاط شهريد 7/93این تعداد 

  در نقاط روستایی ساکن بوده اند.

در میان خانوارهاي معمولی و گروهی اسـتان تهـران، 
     نفــره بیشــترین ســهم را  4نفــره و  3خانوارهــاي 

درصد از کل خانوارهـا  86/28داشته اند، به طوري که 
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  درصد آن را خانوارهـاي 46/27نفره و  3را خانوارهاي 
ــد. اســتان تهــران در فاصــله  نفــره 4    تشــکیل داده ان

بـه طـور متوسـط سـاالنه  1390تـا  1385 سال هاي
ــین  44/1 درصــد رشــد جمعیــت داشــته اســت. در ب

شهرستانهاي استان، شهرستان ربـاط کـریم بـا رشـد 
ــت  درصــد بیشــترین و  23/5متوســط ســاالنه جمعی

ــی ــد منف ــا رش ــوه ب ــتان فیروزک ــد  29/0شهرس درص
  را دارا بوده اند. ن میزان رشدکمتری

والدت ثبت شده کـه هزار  179حدود  1391در سال 
دختـر بـوده انـد.  ،درصد متولـدین 5/48از این تعداد 

   مـورد  هـزار 50 بـیش ازتعداد فوتهاي ثبت شده نیـز 
سـال و  60می باشد که بیشترین فـوت در رده سـنی 

هزار  94 حدودمی باشد. همچنین در این سال  بیشتر
 ج به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشـتهازدوا مورد

 33 حـدود داشته اسـت. همچنـین کاهشدرصد  2/8
فقره طالق به ثبت رسیده کـه نسـبت بـه سـال  هزار

    درصد افزایش داشته است. 4/3گذشته 
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 جمعیت و متوسط رشد ساالنه2-1-
 

 متوسط رشد ساالنه (درصد) جمعیت(هزارنفر) سال

  8108  1365مهر 

  61/2 

  9222  1370رمه

  32/2 

  10344 1375آبان 

  64/2 

  13422 1385آبان 

   44/1 

  12183  1390آبان 

 . دفتر آمار و اطالعات.و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
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  سن بر حسبجمعیت  -2-2
 

 1390آبان  1385آبان  1375آبان  گروه سنی

 12183391 13422366 10343965  جمع

 825327 909940 854138 ساله 4-0

 779165 929959 1213920 ساله 9-5

 814965 1036246 1424210 ساله 14-10

 885389 1402077 1149275 ساله 19-15

 1255197 1734736 928325 ساله 20- 24

 1494175 1520903 931550 ساله 25- 29

 1230313 1164412 834942 ساله 34-30

 959978 1067710 735584 ساله 39-35

 886315 912777 579448 ساله 44-40

 768283 763828 421541 ساله 45- 49

 658402 594755 321464 ساله 54-50

 505266 411838 263206 ساله 59-55

 354143 309411 235915 ساله 64-60

 260431 237341 175274 ساله 69-65

 196717 196866 134186 ساله 70- 74

 145452 118695 66154 ساله 79-75

 88190 75190 27016  ساله 80- 84

 75683 35682 47817 ساله و بیشتر 85

 .1390 ماه آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ
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 1390هرم سنی جمعیت: آبان  - 2- 1
 

 
  

  
 

 2- 2مبنا: جدول 
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 1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  حسب برجمعیت 2-3-
 

 سن
 ساکن در نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 5636694 5669138 11305832 6045398 6137993 12183391 تمامی سنین 

 367263 383599 750862 403436 421891 825327 ساله 4-0

 71875 74735 146610 78794 81998 160792 کمتر از یک ساله

 73724 77407 151131 80857 84896 165753 ساله 1

 75573 79294 154867 83101 87449 170550 ساله 2

 72376 75887 148263 79651 83426 163077 ساله 3

 73715 76276 149991 81033 84122 165155 ساله 4

 345436 360928 706364 381181 397984 779165 ساله 5 -9

 74087 77091 151178 82038 85118 167156 ساله 5

 71111 74306 145417 78399 81853 160252 ساله 6

 67448 70036 137484 74543 77435 151978 ساله 7

 66957 70530 137487 73975 77751 151726 ساله 8

 65833 68965 134798 72226 75827 148053 ساله 9

 363873 379629 743502 398557 416408 814965 ساله 10 -14

 77243 79768 157011 84269 87087 171356 ساله 10

 72216 74826 147042 78969 81836 160805 ساله 11

 72657 76146 148803 79575 83690 163265 ساله 12

 71016 74662 145678 77966 82076 160042 ساله 13

 70741 74227 144968 77778 81719 159497 ساله 14

 399917 405495 805412 438153 447236 885389 ساله 15 -19

 71756 73908 145664 79013 81503 160516 ساله 15

 73736 76188 149924 80935 83961 164896 ساله 16

 78670 80036 158706 86263 88398 174661 ساله 17

 85251 86559 171810 93511 95518 189029 ساله 18
 90504 88804 179308 98431 97856 196287 ساله 19

☜  
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 (دنباله)1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  بر حسبجمعیت 2-3-
 

 سن
 غیرساکن ساکن در نقاط روستائی

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 21 101 122 408683 468754 877437 تمامی سنین 

 ٠  2 2 36173 38290 74463 ساله 4-0

 ٠  ٠  ٠  6919 7263 14182 الهکمتر از یک س

 ٠  ٠  ٠  7133 7489 14622 ساله 1

 ٠  ٠  ٠  7528 8155 15683 ساله 2

 ٠  1 1 7275 7538 14813 ساله 3

 ٠  1 1 7318 7845 15163 ساله 4

 ٠  3 3 35745 37053 72798 ساله 5 -9

 ٠  ٠  ٠  7951 8027 15978 ساله 5

 ٠  ٠  ٠  7288 7547 14835 ساله 6

 ٠  1 1 7095 7398 14493 ساله 7

 ٠  1 1 7018 7220 14238 ساله 8

 ٠  1 1 6393 6861 13254 ساله 9

 ٠ ٠ ٠  34684 36779 71463 ساله 10 -14

 ٠ ٠ ٠  7026 7319 14345 ساله 10

 ٠ ٠ ٠  6753 7010 13763 ساله 11

 ٠ ٠ ٠  6918 7544 14462 ساله 12

 ٠ ٠ ٠  6950 7414 14364 ساله 13

 ٠ ٠ ٠  7037 7492 14529 ساله 14

 ٠ ٠ ٠  38236 41741 79977 ساله 15 -19

 ٠ ٠ ٠  7257 7595 14852 ساله 15

 ٠ ٠ ٠  7199 7773 14972 ساله 16

 ٠ ٠ ٠  7593 8362 15955 ساله 17

 ٠ ٠ ٠  8260 8959 17219 ساله 18

 ٠ ٠ ٠  7927 9052 16979 ساله 19

☜  
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  (دنباله)1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  سببر حجمعیت 2-3-
 

 ساکن در نقاط شهري جمع  سن
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 590822 567480 1158302 636477 618720 1255197 ساله 20- 24
 105332 102965 208297 114545 113313 227858 ساله 20

 111717 108315 220032 120656 118482 239138 ساله 21

 122437 116773 239210 131883 127719 259602 ساله 22

 123009 116754 239763 131848 126892 258740 ساله 23

 128327 122673 251000 137545 132314 269859 ساله 24

 705973 685900 1391873 752434 741741 1494175 ساله 25 - 29

 140879 137129 278008 151019 147693 298712 ساله 25

 143082 136259 279341 152676 146474 299150 ساله 26

 147999 139849 287848 157626 150418 308044 ساله 27

 139759 136371 276130 148631 148130 296761 ساله 28

 134254 136292 270546 142482 149026 291508 ساله 29

 569457 578398 1147855 607129 623184 1230313 ساله 30- 34

 136443 139201 275644 145644 151839 297483 ساله 30

 122681 123115 245796 130413 131858 262271 ساله 31

 113186 115407 228593 120735 123661 244396 ساله 32

 100773 102946 203719 107520 110594 218114 ساله 33

 96374 97729 194103 102817 105232 208049 ساله 34

 433331 451753 885084 464014 495964 959978 ساله 35 -39

 94753 96921 191674 101849 106972 208821 ساله 35

 88023 92061 180084 94135 103422 197557 ساله 36

 84574 89229 173803 90425 98391 188816 ساله 37

 85210 88978 174188 91384 96136 187520 ساله 38
 80771 84564 165335 86221 91043 177264 ساله 39

☜ 
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 (دنباله)1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  بر حسبجمعیت 2-3-
 

 سن
 غیر ساکن  ساکن در نقاط روستائی

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 5 3 8 45650 51237 96887 ساله 20- 24
 1 1 2 9212 10347 19559 ساله 20

 2 ٠  2 8937 10167 19104 الهس 21

 ٠  ٠  ٠  9446 10946 20392 ساله 22

 2 ٠  2 8837 10138 18975 ساله 23

 ٠  2 2 9218 9639 18857 ساله 24

 ٠  18 18 46461 55823 102284 ساله 25 - 29

 ٠  2 2 10140 10562 20702 ساله 25

 ٠  3 3 9594 10212 19806 ساله 26

 ٠  5 5 9627 10564 20191 ساله 27

 ٠  4 4 8872 11755 20627 ساله 28

 ٠  4 4 8228 12730 20958 ساله 29

 8 19 27 37664 44767 82431 ساله 30- 34

 1 5 6 9200 12633 21833 ساله 30

 ٠  6 6 7732 8737 16469 ساله 31

 4 2 6 7545 8252 15797 ساله 32

 1 2 3 6746 7646 14392 ساله 33

 2 4 6 6441 7499 13940 ساله 34

 2 22 24 30681 44189 74870 ساله 35 -39

 2 3 5 7094 10048 17142 ساله 35

 ٠  4 4 6112 11357 17469 ساله 36

 ٠  5 5 5851 9157 15008 ساله 37

 ٠  6 6 6174 7152 13326 ساله 38

 ٠  4 4 5450 6475 11925 ساله 39

☜ 
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  (دنباله)1390سکونت: آبان  جنس، سن و وضع بر حسبجمعیت 2-3-
 

 سن
 ساکن در نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 409360 417058 826418 436378 449937 886315 ساله 40- 44

 90094 94131 184225 97008 101910 198918 ساله 40

 81891 84348 166239 87356 90554 177910 ساله 41

 82310 85091 167401 87576 91737 179313 ساله 42

 79708 79064 158772 84682 85823 170505 ساله 43

 75357 74424 149781 79756 79913 159669 ساله 44

 361136 361488 722624 382121 386162 768283 ساله 45 - 49

 78244 79692 157936 83477 85714 169191 ساله 45

 73588 70163 143751 77708 74873 152581 ساله 46

 69510 70616 140126 73595 75347 148942 ساله 47

 72260 72516 144776 76366 77180 153546 ساله 48

 67534 68501 136035 70975 73048 144023 ساله 49

 313461 307265 620726 330539 327863 658402 ساله 50 -54

 70964 71312 142276 75488 77446 152934 ساله 50

 64205 63695 127900 67673 68030 135703 ساله 51

 63870 62441 126311 67111 66323 133434 ساله 52

 58646 57211 115857 61768 60649 122417 ساله 53

 55776 52606 108382 58499 55415 113914 ساله 54

 240591 239779 480370 252222 253044 505266 ساله 55 -59

 54973 51833 106806 57765 54908 112673 ساله 55

 51387 51333 102720 53824 54250 108074 ساله 56

 47012 47688 94700 49199 50293 99492 ساله 57

 44742 45653 90395 46967 48229 95196 ساله 58
 42477 43272 85749 44467 45364 89831 ساله 59

☜ 
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  (دنباله)1390سکونت: آبان جنس، سن و وضع  بر حسبجمعیت  -3-2
 

 سن
 غیرساکن ساکن در نقاط روستائی

 زن مرد مرد و زن  زن مرد مرد و زن

 1 10 11 27017 32869 59886 ساله 40- 44
 1 3 4 6913 7776 14689 ساله 40

 ٠  1 1 5465 6205 11670 ساله 41

 ٠  3 3 5266 6643 11909 ساله 42

 ٠  1 1 4974 6758 11732 ساله 43

 ٠  2 2 4399 5487 9886 ساله 44

 3 6 9 20982 24668 45650 ساله 45 - 49

 2 1 3 5231 6021 11252 ساله 45

 ٠  1 1 4120 4709 8829 ساله 46

 ٠  3 3 4085 4728 8813 ساله 47

 ٠  1 1 4106 4663 8769 ساله 48

 1 ٠  1 3440 4547 7987 ساله 49

 ٠  9 9 17078 20589 37667 ساله 50 -54

 ٠  4 4 4524 6130 10654 ساله 50

 ٠  1 1 3468 4334 7802 ساله 51

 ٠  3 3 3241 3879 7120 ساله 52

 ٠  1 1 3122 3437 6559 ساله 53

 ٠ ٠ ٠  2723 2809 5532 ساله 54

 ٠  6 6 11631 13259 24890 ساله 55 -59

 ٠  1 1 2792 3074 5866 ساله 55

 ٠  ٠  ٠  2437 2917 5354 ساله 56

 ٠  3 3 2187 2602 4789 ساله 57

 ٠  1 1 2225 2575 4800 ساله 58
 ٠  1 1 1990 2091 4081 ساله 59

☜ 
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  بر حسبجمعیت 2-3-

☜ 

 سن
 ساکن در نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 169913 167603 337516 178149 175994 354143 ساله 64-60
 42416 42715 85131 44920 45399 90319 ساله 60

 34050 33037 67087 35646 34619 70265 ساله 61

 33456 34578 68034 34938 36139 71077 ساله 62

 29771 29284 59055 31153 30588 61741 ساله 63

 30220 27989 58209 31492 29249 60741 ساله 64

 127627 120927 248554 133585 126846 260431 ساله 65 -69

 29273 27485 56758 30909 28983 59892 ساله 65

 25654 26209 51863 26732 27403 54135 ساله 66

 25825 24709 50534 26986 25891 52877 ساله 67

 24889 21429 46318 26032 22560 48592 ساله 68

 21986 21095 43081 22926 22009 44935 ساله 69

 89998 96386 186384 95177 101540 196717  ساله 70- 74

 23144 21123 44267 24705 22642 47347  ساله 70

 18030 19912 37942 19010 20768 39778 ساله 71

 16656 20115 36771 17560 21024 38584 ساله 72

 17062 17216 34278 17948 18109 36057 ساله 73

 15106 18020 33126 15954 18997 34951 ساله 74

 67375 70597 137972 70905 74547 145452 ساله 75 -79

 15165 18287 33452 16116 19328 35444 ساله 75

 14103 14367 28470 14734 15119 29853 ساله 76

 13926 13910 27836 14556 14647 29203 ساله 77

 13670 12763 26433 14419 13542 27961 ساله 78
 10511 11270 21781 11080 11911 22991 ساله 79

 
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  بر حسبجمعیت 2-3-

☜ 

 سن
 ساکنغیر ساکن در نقاط روستائی

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 ٠  1 1 8236 8390 16626 ساله 64-60
 ٠  1 1 2504 2683 5187 ساله 60

 ٠  ٠  ٠  1596 1582 3178 ساله 61

 ٠  ٠  ٠  1482 1561 3043 ساله 62

 ٠  ٠  ٠  1382 1304 2686 ساله 63

 ٠  ٠  ٠  1272 1260 2532 ساله 64

 ٠  ٠  ٠  5958 5919 11877 ساله 65 -69

 ٠  ٠  ٠  1636 1498 3134 ساله 65

 ٠  ٠  ٠  1078 1194 2272 ساله 66

 ٠  ٠  ٠  1161 1182 2343 ساله 67

 ٠  ٠  ٠  1143 1131 2274 ساله 68

 ٠  ٠  ٠  940 914 1854 ساله 69

 1 ٠  1 5178 5154 10332  ساله 70- 74

 1 ٠  1 1560 1519 3079  ساله 70

 ٠  ٠  ٠  980 856 1836 ساله 71

 ٠  ٠  ٠  904 909 1813 ساله 72

 ٠  ٠  ٠  886 893 1779 ساله 73

 ٠  ٠  ٠  848 977 1825 ساله 74

 ٠  ٠  ٠  3530 3950 7480 ساله 75 -79

 ٠  ٠  ٠  951 1041 1992 ساله 75

 ٠  ٠  ٠  631 752 1383 ساله 76

 ٠  ٠  ٠  630 737 1367 ساله 77

 ٠  ٠  ٠  749 779 1528 ساله 78
 ٠ ٠ ٠  569 641 1210 ساله 79

  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 له)(دنبا1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  بر حسبجمعیت 2-3-
 

 سن
 ساکن در نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 46059 37779 83838 48265 39925 88190 ساله 80 - 84
 12180 11548 23728 12874 12299 25173 ساله 80
 11243 8107 19350 11691 8572 20263 ساله 81
 9296 6493 15789 9695 6842 16537 ساله 82
 6802 6477 13279 7178 6798 13976 ساله 83
 6538 5154 11692 6827 5414 12241 ساله 84
 22114 18772 40886 23066 19719 42785  ساله - 85- 89
 8074 5004 13078 8336 5276 13612 ساله 85
 4770 4714 9484 4988 4921 9909 ساله 86
 3837 4000 7837 4033 4183 8216 ساله 87
 3088 3065 6153 3241 3232 6473 ساله 88
 2345 1989 4334 2468 2107 4575 ساله 89
 5014 4730 9744 5309 5073 10382 ساله 90 - 94
 2111 1945 4056 2255 2137 4392 ساله 90
 1061 1268 2329 1107 1325 2432 ساله 91
 911 727 1638 965 764 1729 ساله 92
 495 437 932 517 471 988 ساله 93
 436 353 789 465 376 841 ساله 94
 1189 1165 2354 1253 1256 2509 ساله 95- 99
 441 371 812 459 394 853 ساله 95
 216 237 453 226 254 480 ساله 96
 196 177 373 203 196 399 ساله 97
 199 182 381 214 194 408 ساله 98
 137 198 335 151 218 369 ساله 99
 665 708 1373 726 788 1514 ساله و بیشتر 100

 6120 11699 17819  6322  12171  18493  نامشخص

☜  
 



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1390جنس، سن و وضع سکونت: آبان  بر حسبجمعیت 2-3-
 

 سن
 غیرساکن ساکن در نقاط روستائی

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 1 ٠  1 2205 2146 4351 ساله 80 - 84
 ٠ ٠ ٠  694 751 1445 ساله 80
 1 ٠  1 447 465 912 ساله 81
 ٠ ٠ ٠  399 349 748 ساله 82
 ٠ ٠ ٠  376 321 697 ساله 83
 ٠ ٠ ٠  289 260 549 ساله 84
 ٠ ٠ ٠  952 947 1899 ساله 85 - 89
 ٠ ٠ ٠  262 272 534 ساله 85
 ٠ ٠ ٠  218 207 425 ساله 86
 ٠ ٠ ٠  196 183 379 ساله 87
 ٠ ٠ ٠  153 167 320 ساله 88
 ٠ ٠ ٠  123 118 241 ساله 89
 ٠ ٠ ٠  295 343 638 ساله 90 - 94
 ٠ ٠ ٠  144 192 336 ساله 90
 ٠ ٠ ٠  46 57 103  ساله 91
 ٠ ٠ ٠  54 37 91 ساله 92
 ٠ ٠ ٠  22 34 56 ساله 93
 ٠ ٠ ٠  29 23 52 ساله 94
 ٠ ٠ ٠  64 91 155 ساله 95- 99
 ٠ ٠ ٠  18 23 41 ساله 95
 ٠ ٠ ٠  10 17 27 ساله 96
 ٠ ٠ ٠  7 19 26 ساله 97
 ٠ ٠ ٠  15 12 27 ساله 98
 ٠ ٠ ٠  14 20 34 ساله 99
 ٠ ٠ ٠  61 80 141 ساله و بیشتر 100

 ٠  2 2 202 470 672  نامشخص

  .1390 ماه آبان -سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران. -مأخذ
 
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1390: آبان جمعیت بر حسب جنس و گروه عمده سنی2-4-
 

 زن مرد مرد و زن گروه عمده سنی

 6045398 6137993  12183391 جمع

 78794 81998 160792 اطفال (کمتر از یک سال)

 406680 425011 831691 ساله) 1- 5نوباوگان (

 383412 399953 783365 ساله) 6-10کودکان (

 314288 329321 643609 ساله) 11-14نوجوانان (

 1074630 1065956 2140586 ساله) 15-24جوانان (

 3402986 3453889 6856875 ساله) 25-64میانساالن (

 378286 369694 747980 ساله و بیشتر) 65بزرگساالن (

  6322  12171  18493  نامشخص

 .1390 ماه آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 ت بر حسب جنس در نقاط شهري و روستاییخانوار و جمعی 2-5-
 

 تعداد خانوار شرح
 جمعیت

 زن مرد مرد و زن

     کل استان

 - - 5331627 1147804 1355آبان 

 - - 8107433 1784152 )1(1365مهر 

 - - 9221676 2061576 )1(1370مهر 

 5018392 5325394 10343786 2423822 )1(1375آبان 

 6521149 6901217 13422366 3730396 1385آبان 

 6045398 6137993 12183391  3732190  1390آبان 

     نقاط شهري

 - - 4947367 1068544 1355آبان 

 - - 7339742 1628799 1365مهر

 - - 8202369 1856101 1370مهر 

 4503711 4746434 9250145 2122308 1375آبان 

 5979635 6280796 12260431 3443307 1385آبان 

 5636694 5669138 11305832 3496892  1390آبان 

     نقاط روستایی

 - - 384260 79260 1355آبان 

 - - 767691 155353 1365مهر

 - - 1019307 205475 1370مهر 

 514681 578960 1093641 301395 1375آبان 

 541514 620421 1161935 287089 1385آبان 

 408683 468754 877437 235193  1390آبان 

مغایرت سرجمع کل استان با جمع نقاط شهري و روستایی به علت منظور کردن خانوار و جمعیت غیرساکن در خانوار و ) 1(
 .جمعیت کل استان است

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ

 
 



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  1390و تابعیت: آبان  جنسجمعیت بر حسب 2-6-
 

 زن مرد مرد و زن تابعیت

 6045398 6137993 12183391 جمع

 5793489 5841665 11635154 ایران

 211833 251357 463190 افغانستان

 3985 4963 8948 عراق

 1036 1513 2549 پاکستان

 196 275 471 ترکیه

 1996 2286 4282 سایر کشورها

 32863 35934 68797 نشدهاظهار

 .1390 اهم آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1390جمعیت  استان  بر حسب نقاط شهري و روستایی: آبان  2-7-
 

 شهرستان
 شهري جمع

 زن مرد زن مرد مرد و زن

 5636694 5669138 6045398 6137993 12183391 کل استان 

 213833 221568 238150 247538 485688 اسالمشهر

  229553  243757  253823  269813  523636  بهارستان

 113796 119463 141603 149794 291397 پاکدشت

 23519 23734 37099 38355 75454  پیشوا

 4139066 4105693 4162225 4130915 8293140 )1(تهران

 36178 37319 48145 52545 100690 دماوند

 51585 53447 94560 101357 195917 رباط کریم

 47289 52756 152002 167303 319305  )1(ري

 11469 12231 21042 23019 44061 )1(شمیرانات

 264412 274630 305781 318659 624440 شهریار

 11020 10465 19512 19200 38712 فیروزکوه

 138606 144911 142050 148613 290663 قدس

 152155 157895 182969 191025 373994 مالرد

 204213 211269 246437 279857 526294 ورامین

☜ 
  
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1390جمعیت  استان بر حسب نقاط شهري و روستایی: آبان  2-7-
 

 شهرستان
 غیرساکن روستایی

 زن مرد زن مرد

 21 101 408683 468754  کل استان 

 0 0 24317 25970 اسالمشهر

  5  12  24265  26044  بهارستان

 0 0 27807 30331 پاکدشت

 0 0 13580 14621  پیشوا

 1 6 23158 25216 )1(نتهرا

 0 1 11967 15225 دماوند

 0 0 42975 47910 رباط کریم

 0 0 104713 114547  )1(ري

 0 0 9573 10788 )1(شمیرانات

 0 0 41369 44029 شهریار

 0 0 8492 8735 فیروزکوه

 0 0 3444 3702 قدس

  9 74  30805 33056 مالرد

 6 8 42218 68580 ورامین

 ري و تجریش جزء شهر تهران منظور شده است. هاي هرشاطالعات ) 1(

 .1390 ماه آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ

  
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
  

 1390جمعیت خانوارهاي معمولی استان: آبان  -2-2
  

  

  
  
  

  2- 7مبنا: جدول 
  
  
  
  
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1390: آبان و وضع زناشویی ، جنسسن بر حسبساله و بیشتر  10جمعیت 2-8-
 

 جمع کل گروه سنی

 مرد

  جمع
 حداقل یکبار ازدواج کرده

هرگز ازدواج 
 نکرده

اظهار 
 داراي همسر نشده

بی همسر بر    
 اثر فوت همسر

بی همسر بر 
 اثر طالق

اظهار 
 نشده

 5687 1981776 503 61651 57919 3206074 3326147 5313610 کل استان  

 103 414388 0  81 87 1749 1917 416408 ساله 14-10

 748 440035 13 141 94 6205 6453 447236 ساله 19-15

 1566 513830 69 1526 623 101106 103324 618720 ساله 20- 24

 945 364227 113 6113 1675 368668 376569 741741 ساله 25- 29

 410 136556 100 9954 1530 474634 486218 623184 ساله 34-30

 248 46487 56 8922 2397 437854 449229 495964 ساله 39-35

 202 25755 33 8912 1926 413109 423980 449937 ساله 44-40

 156 14161 68 7820 2407 361550 371845 386162 ساله 45- 49

 132 8566 17 6564 3539 309045 319165 327863 ساله 54-50

 73 5392 14 4281 3720 239564 247579 253044 ساله 59-55

 66 2216 9 3789 4544 165370 173712 175994 ساله 64-60

 150 4480 11 3514 35323 326216 365064 369694 ساله و بیشتر 65

 888 5683 0  34 54 1004 1092 7663 نامشخص

☜ 
  
  
  
  

 
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله) 1390: آبان سن، جنس و وضع زناشویی بر حسبساله و بیشتر  10جمعیت 2-8-
 

 جمع کل سنی گروه

 مرد

 جمع

 حداقل یکبار ازدواج کرده
هرگز      
 ازدواج نکرده

اظهار 
 داراي همسر نشده

بی همسر بر 
 اثر فوت همسر

بی همسر بر   
 اثر طالق

اظهار 
 نشده

 4237 1839519 470 58767 51262 2966107 3076606 4920362  ساکن درنقاط شهري

 92 377836 0  75 75 1551 1701 379629 ساله 14-10

 576 399478 13 128 76 5224 5441 405495 ساله 19-15

 1239 476113 60 1386 393 88289 90128 567480 ساله 20- 24

 707 346391 102 5725 932 332043 338802 685900 ساله 25- 29

 243 130941 96 9417 1091 436610 447214 578398 ساله 34-30

 141 44607 52 8522 1300 397131 407005 451753 ساله 39-35

 88 24874 31 8441 1482 382142 392096 417058 ساله 44-40

 57 13731 66 7484 2040 338110 347700 361488 ساله 45- 49

 51 8308 17 6340 3105 289444 298906 307265 ساله 54-50

 25 5240 14 4142 3414 226944 234514 239779 ساله 59-55

 28 2113 8 3704 4222 157528 165462 167603 ساله 64-60

 120 4241 11 3369 33104 310219 346703 351064 ساله و بیشتر 65

 870 5646 0  34 28 872 934 7450 نامشخص

☜  
  
  
  
  
  

 
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله) 1390: آبان سن، جنس  و وضع زناشویی بر حسبساله و بیشتر  10جمعیت 2-8-
 

 ع کلجم  گروه سنی

 مرد

 جمع

 حداقل یکبار ازدواج کرده
هرگز      
 ازدواج نکرده

اظهار 
 داراي همسر نشده

بی همسر بر    
 اثر فوت همسر

بی همسر           
 بر اثر طالق

اظهار 
 نشده

 1433 142223 33 2855 6656 239954 249498 393154 ساکن درنقاط روستائی

 11 36552 ٠  6 12 198 216 36779 ساله 14-10

 172 40557 ٠  13 18 981 1012 41741 ساله 19-15

 326 37716 9 139 230 12817 13195 51237 ساله 20- 24

 235 17827 11 385 743 36622 37761 55823 ساله 25- 29

 163 5605 4 533 438 38024 38999 44767 ساله 34-30

 105 1871 4 393 1097 40719 42213 44189 ساله 39-35

 111 880 2 467 444 30965 31878 32869 ساله 44-40

 99 428 2 334 367 23438 24141 24668 ساله 45- 49

 77 258 ٠  221 434 19599 20254 20589 ساله 54-50

 48 150 ٠  135 306 12620 13061 13259 ساله 59-55

 38 103 1 84 322 7842 8249 8390 ساله 64-60

 30 239 ٠  145 2219 15997 18361 18630 ساله و بیشتر 65

 18 37 ٠  ٠  26 132 158 213 نامشخص

 17 34 ٠  29 1 13 43 94 غیرساکن     

☜ 
  
  
  
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله) 1390: آبان سن، جنس  و وضع زناشویی بر حسبساله و بیشتر  10جمعیت 2-8-
 

 گروه سنی

 زن

 جمع

 حداقل یکبار ازدواج کرده

 ر نشدهاظها ازدواج نکرده
 داراي همسر

بی همسر بر اثر 
 فوت همسر

بی همسر بر اثر 
 طالق همسر

 اظهار نشده

 2954 1548673 431 119119 401530 3184382 3705462 کل استان  

 87 394532 6 111 186 3635 3938 ساله 14-10

 167 371276 22 680 262 65746 66710 ساله 19-15

 981 339995 33 4754 998 289716 295501 ساله 20- 24

 1024 228639 87 13111 2547 507026 522771 ساله 25- 29

 196 99366 26 18534 5014 483993 507567 ساله 34-30

 38 42999 29 16196 8620 396132 420977 ساله 39-35

 19 27377 38 18408 15279 375257 408982 ساله 44-40

 17 16682 22 15199 23842 326359 365422 ساله 45- 49

 23 10863 30 12388 35999 271236 319653 ساله 54-50

 20 6783 35 8629 46860 189895 245419 ساله 59-55

 25 3458 24 4597 48474 121571 174666 ساله 64-60

 185 5051 38 6489 213399 153124 373050 ساله و بیشتر 65

 172 1652 41 23 50 692 806 نامشخص

☜ 
  
  
  
  
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله) 1390: آبان سن، جنس  و وضع زناشویی بر حسبساله و بیشتر  10جمعیت 2-8-
 

 گروه سنی

 زن

 جمع

 حداقل یکبار ازدواج کرده

 اظهار نشده ازدواج نکرده
 داراي همسر

بی همسر بر     
 اثر فوت همسر

بی همسر بر      
 اثر طالق همسر

 اظهار نشده

 2854 1452217 409 114969 379680 2970339 3465397 ساکن درنقاط شهري

 82 360421 3 100 163 3104 3370 ساله 14-10

 164 341831 21 602 220 57079 57922 ساله 19-15

 980 322589 31 4349 883 261990 267253 ساله 20- 24

 1022 220147 86 12393 2315 470010 484804 ساله 25- 29

 186 95917 26 17845 4549 450934 473354 ساله 34-30

 31 41488 26 15645 7953 368188 391812 ساله 39-35

 11 26502 37 17849 14103 350858 382847 ساله 44-40

 10 16228 20 14818 22312 307748 344898 ساله 45- 49

 7 10601 27 12115 33777 256934 302853 ساله 54-50

 8 6654 33 8484 44552 180860 233929 ساله 59-55

 15 3376 23 4500 45862 116137 166522 ساله 64-60

 167 4825 38 6246 202945 145820 355049 ساله و بیشتر 65

 171 1638 38 23 46 677 784 نامشخص

☜ 
  
  
  
  
  
  
  



  جمعیت -2                                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله) 1390: آبان سن، جنس  و وضع زناشویی بر حسبساله و بیشتر  10جمعیت 2-8-
 

 گروه سنی

 زن

 جمع

 حداقل یکبار ازدواج کرده
ازدواج 
 نکرده

اظهار 
 داراي همسر نشده

بی همسر بر    
 اثر فوت همسر

بی همسر بر   
 اثر طالق همسر

 اظهار نشده

 95 96453 22 4147 21844 214039 240052 ساکن درنقاط روستایی

 5 34111 3 11 23 531 568 ساله 14-10

 3 29445 1 78 42 8667 8788 ساله 19-15

 1 17405 2 403 114 27725 28244 ساله 20- 24

 2 8492 1 718 232 37016 37967 ساله 25- 29

 5 3448 ٠  688 465 33058 34211 ساله 34-30

 7 1510 3 551 667 27943 29164 ساله 39-35

 8 875 1 559 1175 24399 26134 ساله 44-40

 7 454 2 381 1528 18610 20521 ساله 45- 49

 16 262 3 273 2222 14302 16800 ساله 54-50

 12 129 2 145 2308 9035 11490 ساله 59-55

 10 82 1 97 2612 5434 8144 ساله 64-60

 18 226 ٠  243 10452 7304 17999 ساله و بیشتر 65

 1 14 3 ٠  4 15 22 نامشخص

 5 3 ٠  3 6 4 13 غیرساکن      

  .1390 ماه آبان -سرشماري عمومی نفوس و مسکن ن.مرکز آمار ایرا -مأخذ
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  1390سال گذشته بر حسب جنس، سن و محل اقامت قبلی: آبان  5مهاجران وارد شده طی  -9-2

 جمع گروه سنی
 سایر شهرستانهاي  استان  شهرستان محل سرشماري

 اظهار نشده آبادي شهر اظهار نشده آبادي شهر

 2271 3397 181697 4092 36476 270341 978811  جمع کل

 230 253 13034 490 2744 17760 61969 ساله 4-0

 245 324 17620 350 3622 23579 80310 ساله 9-5

 189 307 13417 283 3155 20998 64353 ساله 14-10

 151 292 12488 321 3290 19990 79623 ساله 19-15

 274 457 19976 585 4977 28492 146957 ساله 20- 24

 352 549 27183 581 5588 39196 167097 ساله 25- 29

 307 387 25801 359 4279 35660 124694 ساله 34-30

 190 325 18166 300 3073 25531 81867 ساله 39-35

 119 167 12087 248 2020 19688 56537 ساله 44-40

 82 117 7495 185 1360 13630 37478 ساله 45- 49

 56 72 5425 122 876 9884 28051 ساله 54-50

 24 46 3303 84 515 6168 16671 ساله 59-55

 16 31 1951 55 306 3685 10071 ساله 64-60

 14 21 1429 41 204 2409 6383 ساله 69-65

 11 29 966 20 151 1690 4522 ساله 70- 74

 11 20 1311 36 259 1943 6395  ساله و بیشتر 75

 ٠ ٠  45 32 57 38 5833 نامشخص

☜ 
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 (دنباله) 1390سال گذشته بر حسب جنس، سن و محل اقامت قبلی: آبان  5مهاجران وارد شده طی  -9-2

 گروه سنی
 اظهارنشده خارج  از کشور سایر استانهاهاي  شهرستان

 اظهار نشده آبادي شهر

 55473 41039 4867 36349 342809  جمع کل

 3980 2379 331 2501 18267 ساله 4-0

 3980 3735 421 2835 23599 ساله 9-5

 3208 2813 279 1775 17929 ساله 14-10

 4458 5426 434 3477 29296 ساله 19-15

 8942 7665 986 7577 67026 ساله 20- 24

 9482 5689 877 7770 69830 ساله 25- 29

 6604 3725 548 4399 42625 ساله 34-30

 4112 3493 329 2169 24179 ساله 39-35

 2810 2018 210 1266 15904 ساله 44-40

 1955 1331 140 724 10459 ساله 45- 49

 1512 916 106 520 8562 ساله 54-50

 1010 545 55 348 4573 ساله 59-55

 606 420 32 269 2700 ساله 64-60

 384 177 16 177 1511 ساله 69-65

 299 160 19 175 1002 ساله 70- 74

 416 178 22 356 1843  ساله و بیشتر 75

 1715 369 62 11 3504 نامشخص

  .1390 ماه آبان -سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران. -مأخذ
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 متولدین ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستائی -10-2
 

 شهرستان سال و
 نقاط روستائی نقاط شهري جمع

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1365  298726 148981 149745 272493 136138 136355 26233 12843 13390 

1370 189362 96474 92888 178538 90974 87564 10824 5500 5324 

1375 161947 82322 79625 151325 76946 74379 10622 5376 5246 

1380 164531 83866 80665 154628 78894 75734 9903 4972 4931 

1385  190455 98368 92087 179332 92705 86627 11123 5663 5460 

1387  196112  100393  95719  188011  96296  91715  8101  4097  4004  
1388 204208 104798 99410 195196 100144 95052 9012 4654 4358 

1389  174553  89816  84737  174423  89751  84672  130  65  65  
1390 177129 90647 86482 177028 90601 86427 101 46 55 

1391  178832 92150 86682 178745 92107 86638 87 43 44 

 3 3 6 3030 3196 6226 3033 3199 6232 اسالمشهر

 )1(- )1(- )1(- 3449 3735 7184 3449 3735 7184  بهارستان

 2 10 12 1792 1874 3666 1794 1884 3678 پاکدشت

812311 57149 60976 118125 و پردیس تهران  60976 57147 2 0 2 

 3 2 5 629 621 1250 632 623 1255 دماوند

 3 1 4 1235 1316 2551 1238 1317 2555 رباط کریم

 6 3 9 3807 4225 8032 3813 4228 8041 ري

 4 3 7 4866 5048 9914 4870 5051 9921 شمیرانات

 9 12 21 3614 3753 7367 3623 3765 7388  شهریار 

 )1(- )1(- )1(- 149 133 282 149 133 282  فیروزکوه

 )1(- )1(- )1(- 2074 2201 4275 2074 2201 4275 قدس

 4 2 6 1666 1721 3387 1670 1723 3393 مالرد
، پیشوا و ورامین
 8 7 15 3180 3308 6488 3188 3315 6503 قرچک

  ) متولدین روستائی در مناطق شهري ثبت گردیده است.1(
 .ثبت احوال استان تهران اداره کل -مأخذ
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  متولدین ثبت شده -3-2
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 فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستائی -11-2
 

 سال و شهرستان
 نقاط روستائی نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1365 36000 22039 13961 34620 21007 13613 1380 1032 348 

1370 40644 22007 18637 39745 21454 18291 899 553 346 

1375)1( 80032 39637 40395 43520 22999 20521 36512 16638 19874 

1380 52055 27398 24657 50518 26435 24083 1537 963 574 

1385 59054 33783 25271 57028 32532 24496 2026 1251 775 

1387  59681  32627  27054  57403  31309  26094  2278  1318  960  
1388 57582 32088 25494 55021 30592 24429 2561 1496 1065 

1389  53576  30931  22825  53374  30724  22650  382  207  175  
1390  52746 29834 22912 52566 29732 22834 180 102 78 

1391  50088 28514 21574 50009 28473 21536 79 41 38 

 21 20 41 652 888 1540 673 908 1581 اسالمشهر
 1 0 1 285 345 630 286 345 631  بهارستان
 1 0 1 225 279 504 226 279 505 پاکدشت

 2 2 4 17824 23558 41382 17826 23560 41386 و پردیس تهران

 )2(- )2(- )2(- 167 186 353 167 186 353 دماوند

 )2(- )2(- )2(- 170 191 361 170 191 361 رباط کریم

 )2(- )2(- )2(- 83 89 172 83 89 172 ري

 )2(- )2(- )2(- 177 210 387 177 210 387 شمیرانات

 )2(- )2(- )2(- 768 1143 1911 768 1143 1911  شهریار

 9 11 20 68 73 141 77 84 161 فیروزکوه

 4 6 10 243 311 554 247 317 564 قدس

 )2(- )2(- )2(- 223 315 538 223 315 538 مالرد

 0 2 2 651 885 1536 651 887 1538 ،پیشوا و قرچکورامین

 فوتهاي معوقه مربوط به سالهاي قبل نیز ثبت گردیده است. 1375) در سال 1(

  ) فوت شدگان روستائی در مناطق شهري ثبت گردیده است.2(
 اداره کل ثبت احوال استان تهران. -مأخذ
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 دگان ثبت شده بر حسب سن و جنسفوت ش - 12-2
 

 زن مرد مرد و زن سال و گروه سنی

1375 80032 39637 40395 

1380 52055 27398 24657 

1385 59054 33783 25271 

1387 59681 32627 27054 

1388 57582 32088 25494 

1389  53756  30931  22825  
1390  52746  29834  22912  

1391 50088 28514 21574 

 1023 982 2005 تر از یک سالکم

 359 296 655 سال 4-1

 126 148 274 سال 9-5

 123 121 244 سال 14-10

 181 334 515 سال 19-15
 222 651 873 سال 20- 24

 280 805 1085 سال 25- 29

 635 1633 2268 سال 39-30

 1035 2124 3159 سال 40- 49

 1925 3577 5502 سال 59-50

17763 سال و بیشتر 60  17062 14714 

 951 781 1732 نا مشخص

 اداره کل ثبت احوال استان تهران. -مأخذ
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 ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهري و روستائی -13-2
 

 سال و شهرستان
 نقاط روستائی نقاط شهري جمع

 طالق ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج

1365 53813 9715 53813 9715 -)1( -)1( 

1370 79819 13085 74918 12739 4901 346 

1375 78082 10957 74368 10616 3714 341 

1380 104496 17956 100537 17500 3959 456 

1385 114900 24667 108342 23592 6558 1075 

1387 127954 29429 119615 28053 8339 1376 

1388 129045 34299 120390 32831 8655 1468 

1389  101746  30603  97687  29918  4059  685  
1390  101829  31640  98767  31067  3062  573  

1391 93572 32713 90932 31887 2640 826 

 )1(- )1(- 1165 4923 1165 4923 اسالمشهر

 264 357 1709 5547 1973 5904  بهارستان

 224 424 426 1673 650 2097 پاکدشت

 )1(- )1(- 19440 51695 19440 51695 تهران و پردیس

 40 258 248 1329 288 1587 و فیروزکوه دماوند
 )1(- )1(- 255 914 255 914 رباط کریم

 )1(- )1(- 1198 4927 1198 4927 ري

 )1(- )1(- 3485 5815 3485 5815 شمیرانات

 )1(- )1(- 2038 5633 2038 5633 شهریار 

 7 41 561 2542 568 2583 قدس

 128 861 256 1578 384 2439 مالرد

 163 699 1106 4356 1269 5055 ورامین، پیشوا و قرچک

 ) ازدواج و طالق روستائی در مناطق شهري ثبت گردیده است.1(

 اداره کل ثبت احوال استان تهران. -مأخذ
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 تعداد ازدواج و طالق ثبت شده -4-2
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تهیه و تنظیم آمار و اطالعات این فصل، از نتـایج براي 
ــال  ــکن س ــوس و مس ــومی نف ــماري عم    ،1390سرش

مرکز آمار ایران و نیز از اطالعات ارائه  نیروي کارطرح 
ــط ــده توس ــر ش ــول اداري  دفت ــانی و تح ــابع انس من
استفاده شده است. اطالعـاتی کـه در ن استانداري تهرا

شود شامل تعـداد جمعیـت فعـال و این فصل ارائه می
ــال،  ــهاي غیرفع ــاغل در بخش ــت ش ــاي جمعی ویژگیه

  مختلف اقتصادي و آمار کارکنان دولت می باشد.

  در آمار ارائه شده توضیح نکات زیر ضروري است: 

جامعـه آمـاري  ،نیـروي کـاردر طرح آمارگیري از  -1
باشد و نه فقط شامل خانوارهاي معمولی ساکن مینمو

ــولی غیر ــتجمعی و معم ــاي دس ــاکن را در خانواره     س
  .گیردبر نمی

آمار کارکنان در استخدام دولـت شـامل کارکنـان  -2
در سـال  استان تهران مشمول استخدام مشمول و غیر

ــابع انســانی و تحــول اداري   ــر من جــاري، توســط دفت
ئه شده است و فقط شـامل ادارات استانداري تهران ارا

و سازمانهاي استانی می باشد و وزارتخانـه هـا را دربـر 
  ندارد.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه 
  شرح زیر است: 

 

 

 

 

 

 

عبارت است از هـر فعالیـت فعالیت اقتصادي یا کار: 
فکري یا بدنی که قانوناً مجاز باشد و به منظـور کسـب 

  .صورت گیرد غیرنقدي) نقدي،درآمد (

سـاله و  10تمـام افـراد  جمعیت فعـال اقتصـادي:
(حداقل سن تعیین شده)، که در هفتـه تقـویمی بیشتر

قبل از هفته آمارگیري (هفته مرجع) طبق تعریف کار، 
در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته (شـاغل) و یـا 

ــار)،     ــد (بیک ــوده ان ــوردار ب ــارکت برخ ــت مش از قابلی
  فعال اقتصادي محسوب می شوند.جمعیت 

سـاله و  10تمـام افـرادجمعیت غیرفعال اقتصادي: 
که در طول هفته مرجع طبق تعریـف، در هـیچ بیشتر 

یک از دو گروه شاغالن و بیکـاران قـرار نمـی گیرنـد،  
  جمعیت غیرفعال اقتصادي محسوب می شوند.

ساله و بیشتر که در طول هفته  10تمام افراد  شاغل:
ق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کـرده مرجع، طب

و یا بنا به دالیلی به طـور موقـت کـار را تـرك کـرده 
باشند، شاغل محسوب مـی شـوند. شـاغالن بـه طـور 
ــوق بگیــران و  ــروه مــزد و حق ــده شــامل دو گ عم
خوداشتغاالن می شـوند. تـرك موقـت کـار در هفتـه 

مرجع با داشـتن پیونـد رسـمی شـغلی، بـراي مـزد و         
وق بگیران و تداوم کسب و کار براي خوداشتغاالن، حق

به عنوان اشتغال محسوب می شود. افراد زیـر نیـز بـه 
لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصـادي کشـور دارنـد، 

  شاغل محسوب می شوند:
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  افرادي هستند که بدون دریافـت مـزد بـراي
ــبت  ــا وي نس ــه ب ــود ک ــانوار خ ــاي خ ــی از اعض یک

کنند (کارکن فامیلی بدون خویشاوندي دارند کار می 
  مزد).

  کارآموزانی که در دوره کارآموزي فعـالیتی در
ارتباط بـا فعالیـت موسسـه محـل کـارآموزي انجـام     

می دهند، یعنی مستقیماً در تولید کـاال یـا خـدمات 
  محسوب می شود."کار"سهیم هستند وفعالیت آن ها

  ،محصالنی که در هفته مرجع مطـابق تعریـف
  .کار کرده اند

  تمام افرادي که در نیروهاي مسلح به صـورت
کادر دائم یا موقت خدمت می کنند (نیروهاي مسـلح 
پرسنل کادر و سربازان، درجه داران، افسـران وظیفـه 

  نیروهاي نظامی و انتظامی).

سـاله و بیشـتر اطـالق         10بیکار به تمام افراد  بیکار:
  می شود که :

( داراي اشـتغال  در هفته مرجـع فاقـد کـار باشـند)1
  مزدبگیري یا خوداشتغالی نباشند).

در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده براي کـار )2
باشند (براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشـتغالی آمـاده 

 باشند).

در هفته مرجع و سه هفته قبـل از آن جویـاي کـار )3
باشند (اقـدامات مشخصـی را بـه منظـور جسـتجوي 

یـا خوداشـتغالی بـه عمـل آورده  اشتغال مزدبگیري و
 باشند).

افرادي که به دلیل آغاز به کار در آینـده و یـا انتظـار 
بازگشت به شغل قبلی جویاي کـار نبـوده، ولـی فاقـد 

کار و آماده براي کـار بـوده انـد نیـز بیکـار محسـوب     
  می شوند.

کسـانی کـه شـاغل بـه حسـاب     بیکار قبالً شـاغل: 
غل بوده و در هفـت روز قبـل از نمی آیند ولی قبالً شا

مراجعه مأمور آمارگیري مطابق تعریف، بیکار بوده انـد 
  بیکار قبالً شاغل محسوب می شوند.

کسـانی کـه شـاغل یـا بیکـار  بیکار قبالً غیرشاغل: 
قبالً شاغل محسوب نمی شوند و در هفت روز قبـل از 

مراجعــه ي مــأمور آمــارگیري مطــابق تعریــف، بیکــار     
  در این گروه قرار می گیرند. بوده اند

 (جویـاي کـار) کسانی کـه شـاغل یـا بیکـار محصل:
و در هفـت روز گذشــته قبــل  از  شــوندمحسـوب نمی

انـد، مراجعه مـأمور آمـارگیري در حـال تحصـیل بوده
  آیند.محصل به حساب می

ــه ــماریهاي  دار:خان ، 1355و  1345، 1335در سرش
از مراجعـه  کلیه زنانی که در هفـت روز گذشـته قبـل

نبـوده و  جویاي کـار)مأمور آمارگیري شاغل یا بیکار (
ــه ــه خان ــز ل خــود ) مشــغول بودهداري (ب ــد، در من ان

اند. در سرشماري عمومی نفـوس و دار منظور شدهخانه
و آمــــــارگیري از  1385، 1375، 1365مســــــکن 

 1376ویژگیهاي اشـتغال و بیکـاري خـانوار سـالهاي 
ح آمارگیري از نیـروي کـار همچنین طر، 1383لغایت

کلیه زنان و مردانـی کـه ، 1390 لغایت 1384سالهاي 
در هفت روز گذشـته، شـاغل، بیکـار (جویـاي کـار) و 

دار انـد خانـهداري مشغول بودهمحصل نبوده و به خانه
  اند.منظور شده

بیکـار کسـانی کـه شـاغل،  داراي درآمد بدون کار: 
شـوند و سـوب نمیدار مح(جویاي کار)، محصل و خانه

درآمدهاي مستمري مانند حقوق بازنشستگی، حقـوق 
وظیفه، درآمـد امـالك و مسـتغالت، سـود سـهام و ... 

  شوند.دارند، داراي درآمد بدون کار محسوب می
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عبارت است از نسبت تعـداد شـاغالن  میزان اشتغال:
  سـاله و بیشـتر  10ساله و بیشتر به جمعیت فعال  10

  .  100ربدر ( شاغل و بیکار ) ض

عبارت است از نسبت تعـداد بیکـاران  میزان بیکاري:
      سـاله و بیشـتر بـه جمعیـت فعـال 10(جویاي کـار) 

  .100ساله و بیشتر (شاغل و بیکار) ضربدر  10

کلیه فعالیتهاي اقتصادي موجود گروه عمده فعالیت:
المللـی فعالیتهـاي بندي بیندر کشور با توجه به طبقه

بنـدي شـده اسـت، طبقه گروه بزرگ 18اقتصادي، در 
هریک از این گروهها که در فهرسـت مربـوط بـا یـک 

(گـروه عمـده فعالیـت) بـه  حرف مشخص شده اسـت
  آید.حساب می

بـا بررسـی مشـاغل موجـود در   گروه عمده شغلی:
المللـی مشـاغل، بندي بینکشور و انطباق آنها با طبقه

سـت. گروه بـزرگ تقسـیم شـده ا 10کلیه مشاغل به 
هریک از این گروهها که در فهرسـت مربـوط بـا یـک 
            عــدد (کــد) یــک رقمــی مشــخص شــده اســت،

  شود.(گروه عمده شغلی) نامیده می

ــهري ، ــاط ش ــت نق ــتایی و جمعی ــاط روس   نق
       رجــوع کنیــد بــه تعــاریف و مفـــاهیم ســاکن :  

  .جمعیت -2فصل
  

  

  

  

  

  

  

    گزیده اطالعات:

آمــارگیري از طــرح نتـایج  بــر اســاس 1391در سـال 
سـاله و بیشـتر ،  10درصد جمعیـت  5/37نیروي کار 

فعال محسوب می شوند که این نـرخ در بـین مـردان 
. نرخ درصد می باشد 3/13درصد و در بین زنان  4/61

درصد بـوده  6/11بیکاري در میان این گروه جمعیتی 
درصـد  5/20درصد و زنان  7/9که نرخ بیکاري مردان 

. همچنین در این سال نرخ بیکاري جمعیـت تبوده اس
درصـد بـوده اسـت. توزیـع  2/27سـاله  15-24فعال 

  ساله و بیش تر در سه بخش عمـده  10 نسبی شاغالن
درصـد در  6/1اقتصادي عبـارت اسـت از  هاي فعالیت

 4/64درصد در بخـش صـنعت و  34 بخش کشاورزي،
ــدمات ــش خ ــد در بخ ــال . درص ــداد  1391در س تع

صت شغلی در استان ایجاد شده است کـه فر 104356
 داشـته اسـت. کاهشدرصد  35/3نسبت به سال قبل 

نفر متقاضی کـار در مراکـز هزار  104حدود  همچنین
درصـد آن  1/66کاریابی استان ثبت نام نموده اند کـه 

درصــد آن را زنــان تشــکیل داده انــد.  9/33مــردان و 
ــین  ــنی 30همچن ــروه س ــیان در گ ــد از متقاض      درص

ــاله،  24-15 ــنی  درصــد 1/46س ــروه س  25-34در گ
سـاله و مـابقی در  35-44در گروه سـنی  8/16، ساله

ساله و بیشـتر قـرار دارنـد. قابـل ذکـر  45گروه سنی 
درصــد از ایــن متقاضــیان داراي  2/38اســت کــه 

بـیش از در این سـال  تحصیالت دانشگاهی می باشند.
ر گماشـته نفر از طریق مراکز کاریابی، بـه کـا هزار 33

ــد    زن  درصــد 8/31 و مــرد درصــد 2/68 کــه شــده ان
    .اند بوده



 

 

 1390جنس: آبان  بر حسبساله و بیشتر  10وضع فعالیت جمعیت  -1-3
 

 جنس
 ساله  10جمعیت 

 و بیشتر

 جمعیت فعال از نظر اقتصادي

 بیکار شاغل جمع

 529566 3511175 4040741 10570699 مرد و زن

 381439 2972662 3354101 5313610 مرد

 148127 538513 686640 5257089 زن

 
 
 

 

 جنس

 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادي

 اظهار نشده
 خانه دار محصل جمع

داراي درآمد 
 بدون کار

 سایر

 158764 621168 772323 3049197 1928506 6371194 مرد و زن

 84364 389550 536411 9334 939850 1875145 مرد

 74400 231618 235912 3039863 988656 4496049 زن

 .1390 ماه آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ
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 (درصد)           جنس و وضع فعالیت                                       بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی جمعیت  - 2-3
 

 شرح
  10جمعیت 

 و بیشترساله 

 جمعیت فعال از نظر اقتصادي

 شاغل جمع
بیکار قبالً 

 )1(شاغل
 بیکار قبالً 
 غیر شاغل

      مرد و زن

1380 100/0 3/37 8/32 5/4 - 
1385 0/100 8/40 5/35 2/3 1/2 
1387 0/100 4/37 3/33 6/2 5/1 
1388 0/100 4/37 0/33 1/3 3/1 
1389  0/100  5/37  2/32  3/3  0/2  
1390 0/100  0/36  9/31  8/2  3/1  

1391 0/100 5/37 1/33 7/2 6/1 

      مرد

1380 0/100 5/62 4/56 1/6 - 
1385 0/100 9/66 6/59 4/5 9/1 
1387 0/100 5/62 7/56 5/4 3/1 
1388 0/100 1/63 3/56 5/5 6/1 
1389  0/100  5/62  5/54  9/5  0/2  
1390  0/100  4/59  7/53  6/4  1/1  

1391 0/100 4/61 5/55 4/4 6/1 

      زن

1380 0/100 4/10 5/7 9/2 - 
1385 0/100 6/13 3/10 0/1 3/2 
1387 0/100 5/11 1/9 7/0 7/1 
1388 0/100 8/9 2/8 6/0 0/1 

1389  0/100  8/11  2/9  6/0  0/2  
1390  0/100  0/11  7/8  8/0  5/1  

1391 0/100 3/13 5/10 0/1 7/1 

☜  



 

 

 (درصد)                             جنس و وضع فعالیت(دنباله)            بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی جمعیت  -2-3

 شرح
 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادي

 سایر داراي درآمد بدون کار خانه دار   محصل جمع 

      مرد و زن

1380 8/62 5/27 8/26 5/5 0/3 
1385 1/59 4/21 2/30 3/4 2/3 
1387 6/62 5/20 4/30 1/7 6/4 
1388 6/62 1/22 4/28 4/6 6/5 
1389  5/62  8/20  7/28  7/6  3/6  
1390  0/64  9/20  1/29  9/6  0/7  

1391 5/62 1/19 1/29 3/8 1/6 
      مرد

1380 6/37 7/26 3/0 6/8 0/2 
1385 1/33 5/20 3/0 3/7 0/5 
1387 4/37 8/19 3/0 2/11 1/6 
1388 5/36 5/21 3/0 6/9 1/5 
1389  5/37  2/21  6/0  5/10  2/5  
1390  6/40  4/22  4/0  5/11  4/6  

1391 6/38 9/18 3/0 9/13 5/5 
      زن

1380 1/90 7/28 1/55 3/2 0/4 
1385 5/86 3/22 6/61 2/1 4/1 
1387 6/88 3/21 4/61 8/2 1/3 
1388 8/89 7/22 2/58 0/3 2/6 
1389  2/88  4/20  5/57  9/2  4/7  
1390  0/89  4/19  8/59  1/2  7/7  

1391 7/86 7/6 6/2 2/58 3/19 

 شامل بیکار قبالً  غیرشاغل نیز می باشد. 1380) ستون بیکار قبالً  شاغل براي سال 1(

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ
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 (درصد)                                      وضع فعالیت در نقاط شهري بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی جمعیت  -3-3

 10جمعیت  شرح
 ساله و بیشتر 

 جمعیت فعال از نظر اقتصادي

بیکار قبالً  شاغل جمع
 )1(شاغل

 بیکار قبالً 
 غیرشاغل 

      مرد و زن

1380 0/100 6/37 1/33 6/4 - 
1385 0/100 0/41 5/35 3/3 2/2 
1387 0/100 3/37 1/33 6/2 6/1 
1388 0/100 4/37 9/32 1/3 4/1 
1389  0/100  4/37  1/32  3/3  0/2  
1390  0/100  9/35  8/31  8/2  3/1  

1391 0/100 6/37 1/33 7/2 7/1 

      مرد

1380 0/100 6/62 6/56 9/5 - 
1385 0/100 7/66 3/59 4/5 0/2 
1387 0/100 1/62 3/56 5/4 3/1 
1388 0/100 1/63 9/55 5/5 7/1 
1389  0/100  1/62  2/54  8/5  1/2  
1390  0/100  8/58  2/53  5/4  1/1  

1391 0/100 1/61 1/55 4/4 6/1 

      زن

1380 0/100 2/11 1/8 1/3 - 
1385 0/100 1/14 7/10 0/1 4/2 
1387 0/100 9/11 4/9 7/0 8/1 
1388 0/100 2/10 5/8 6/0 1/1 
1389  0/100  2/12  5/9  6/0  0/2  
1390  0/100  3/11  9/8  9/0  5/1  

1391 0/100 9/13 0/11 0/1 8/1 

☜   
 



 

 

 (درصد)                 (دنباله)                وضع فعالیت در نقاط شهري بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی جمعیت  -3-3

 شرح
 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادي

 سایر داراي درآمد بدون کار خانه دار  محصل جمع 

      مرد و زن
1380 4/62 3/27 5/26 8/5 7/2 
1385 0/59 4/21 9/29 5/4 2/3 
1387 7/62 7/20 2/30 3/7 6/4 
1388 6/62 2/22 3/28 7/6 4/5 
1389  6/62  9/20  6/28  0/7  1/6  
1390  1/64  1/21  0/29  2/7  8/6  

1391 4/62 0/19 0/29 6/8 8/5 

      مرد
1380 4/37 4/26 3/0 9/8 8/1 
1385 3/33 5/20 3/0 6/7 9/4 
1387 9/37 9/19 3/0 6/11 1/6 
1388 9/36 6/21 3/0 1/10 9/4 
1389  9/37  4/21  5/0  9/10  1/5  
1390  2/41  7/22  4/0  8/11  3/6  

1391 9/38 8/18 3/0 5/14 3/5 

      زن
1380 8/88 3/28 4/54 5/2 6/3 
1385 9/85 4/22 9/60 2/1 4/1 
1387 1/88 4/21 7/60 8/2 2/3 
1388 8/89 8/22 9/57 2/3 9/5 
1389  8/87  5/20  2/57  0/3  1/7  
1390  7/88  4/19  7/59  2/2  4/7  

1391 1/86 3/19 9/57 7/2 2/6 

 شامل بیکار قبالً  غیرشاغل نیز می باشد. 1380) ستون بیکار قبالً  شاغل براي سال 1(

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ
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 (درصد)                                   یت در نقاط روستائیوضع فعال بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی جمعیت  -4-3

  10جمعیت  شرح
 ساله و بیشتر

 جمعیت فعال از نظر اقتصادي

بیکار قبالً  شاغل جمع
 )1(شاغل

 بیکار قبالً 
 غیرشاغل

      مرد و زن

1380 0/100 9/32 5/30 4/2 - 
1385 0/100 8/39 8/35 8/2 2/1 
1387 0/100 7/38 1/35 7/2 9/0 
1388 0/100 1/38 9/33 4/3 8/0 
1389  0/100  2/38  5/32  9/3  8/1  
1390  0/100  7/37  7/33  2/3  9/0  

1391 0/100 9/35 8/32 3/2 8/0 

      مرد

1380 0/100  0/62 0/55 1/7 - 
1385 0/100 9/68 5/62 0/5 3/1 
1387 0/100 0/67 1/61 7/4 1/1 
1388 0/100 6/67 5/6 0/6 1/1 
1389  0/100  3/67  4/58  1/7  8/1  
1390  0/100  5/67  4/60  9/5  2/1  

1391 0/100 2/65 4/60 9/3 9/0 

      زن

1380 0/100 7/4 2/3 5/1 - 
1385 0/100 5/7 0/6 5/0 0/1 
1387 0/100 1/7 0/6 5/0 6/0 
1388 0/100 1/5 1/4 4/0 5/0 
1389  0/100  8/6  6/4  5/0  7/1  
1390  0/100  3/5  6/4  1/0  6/0  

1391 0/100 5/4 3/3 5/0 7/0 

☜  
 



 

 

 وضع فعالیت در نقاط روستائی(دنباله)                             (درصد) بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی جمعیت  -4-3

 شرح
 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادي

 سایر داراي درآمد بدون کار خانه دار  محصل جمع 

      مرد و زن
1380 1/65 2/28 6/28 6/3 7/4 

1385 2/60 1/21 5/32 9/2 7/3 

1387 3/61 3/19 6/32 9/4 5/4 

1388 9/61 7/20 7/29 0/3 6/8 

1389  8/61  2/19  0/30  3/3  4/9  
1390  3/62  9/18  0/30  3/3  0/10  

1391 1/64 6/19 7/29 1/4 6/10 

      مرد
1380 0/38 5/28 3/0 1/6 1/3 

1385 1/31 4/20 3/0 6/4 9/5 

1387 0/33 6/18 3/0 4/7 8/6 

1388 4/32 1/20 4/0 5/4 4/7 

1389  7/32  7/18  3/1  4/5  2/7  
1390  5/32  3/18  2/0  8/5  2/8  

1391 8/34 6/19 0/0 9/6 2/8 

      زن
1380 4/95 8/27 1/60 9/0 6/6 

1385 5/92 8/21 3/68 1/1 3/1 

1387 9/92 1/20 8/68 2/2 8/1 

1388 9/94 3/21 5/62 2/1 8/9 

1389  2/93  6/19  9/60  0/1  6/11  
1390  7/94  7/19  4/62  6/0  0/12  

1391 5/95 6/19 5/61 2/1 2/13 

 شامل بیکار قبالً  غیرشاغل نیز می باشد. 1380) ستون بیکار قبالً  شاغل براي سال 1(

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ
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  1390سن: آبان  بر حسببیشتر ساله و  10 فعال جمعیت - 5-3

 بیکار شاغل جمع گروه سنی

 529566 3511175 4040741 جمع

 1151 5398 6549 ساله 14-10

 22782 75756 98538 ساله 19-15

 135682 324389 460071 ساله 20- 24

 152077 648167 800244 ساله 25- 29

 78166 632711 710877 ساله 34-30

 43004 509973 552977 ساله 39-35

 32926 459620 492546 ساله 44-40

 26026 354266 380292 ساله 45- 49

 18692 238644 257336 ساله 54-50

 12121 132183 144304 ساله 59-55

 5284 60224 65508 ساله 64-60

 1585 66672 68257 ساله و بیشتر 65

 70 3172 3242  نامشخص

☜ 
 
 
 
 
 
 



 

 

  (دنباله)1390سن: آبان  بر حسبساله و بیشتر  10 فعال جمعیت - 5-3

 گروه سنی
 زن مرد

 بیکار شاغل جمع  بیکار شاغل جمع

 148127 538513 686640 381439 2972662 3354101 جمع

 193 832 1025 958 4566 5524 ساله 14-10

 5524 9108 14632 17258 66648 83906 ساله 19-15

 39936 51469 91405 95746 272920 368666 ساله 20- 24

 53576 124132 177708 98501 524035 622536 ساله 25- 29

 25599 110141 135740 52567 522570 575137 ساله 34-30

 10488 82677 93165 32516 427296 459812 ساله 39-35

 6143 70356 76499 26783 389264 416047 ساله 44-40

 3769 46074 49843 22257 308192 330449 ساله 45- 49

 1777 25143 26920 16915 213501 230416 ساله 54-50

 762 9797 10559 11359 122386 133745 ساله 59-55

 345 3402 3747 4939 56822 61761 ساله 64-60

   0 5279 5279 1585 61393 62978 ساله و بیشتر 65

 15 103 118 55 3069 3124  نامشخص

 .1390 ماه آبان -ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکنمرکز آمار  -مأخذ
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 1390وضع فعالیت و شهرستان: آبان  بر حسبساله و بیشتر  10وضع فعالیت جمعیت  -3- 6

 ساله و بیشتر 10جمعیت  شهرستان
 جمعیت فعال از نظر اقتصادي

 بیکار شاغل جمع

 529566 3511175 4040741 10570699 کل استان 

 22337 132028 154365 408383 مشهراسال

  20132  143017  163149  424993  بهارستان

 8861 86583 95444 234682 پاکدشت

  2547  21128  23675  62697  پیشوا

 378839 2427845 2806684 7351145 )1(تهران

 2955 29490 32445 85886 دماوند

 6723 55910 62633 161547 رباط کریم

 9282 94483 103765 263385 )1(ري

 1460 13832 15292 38814 )1(شمیرانات

 26323 173285 199608 520994 شهریار

 1057 11890 12947 34111 فیروزکوه

 12996 79920 92916 237578 قدس

 17980 102693 120673 305356 مالرد

 18074 139071 157145 441128 ورامین

☜ 
 
 
 
  
  
 



 

 

 (دنباله)1390وضع فعالیت و شهرستان: آبان بر حسباله و بیشتر س 10وضع فعالیت جمعیت  -3- 6

 شهرستان

 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادي

 اظهار نشده
 محصل جمع

  داراي درآمد
 بدون کار

 سایر  خانه دار

 158764 621168 3049197 772323 1928506 6371194 کل استان 

 3202 24598 130026 24549 71643 250816 اسالمشهر

 4055 25116 148406 7843 76424 257789  بهارستان

 1757 13658 76363 6371 41089 137481 پاکدشت

 432 4842 19227 2916 11605 38590  پیشوا

 123043 392342 2017391 650256 1361429 4421418 )1(تهران

 1029 6720 25809 4051 15832 52412 دماوند

 3999 9240 51037 5531 29107 94915 رباط کریم

 2582 21288 83348 9347 43055 157038 )1(ري

 467 2796 12002 2176 6081 23055 )1(شمیرانات

 6395 32245 165124 21155 96467 314991 شهریار

 270 1215 9729 1316 8634 20894 فیروزکوه

 3996 13172 78246 8819 40429 140666 قدس

 3436 19272 99522 9192 53261 181247 مالرد

 4101 54664 132967 18801 73450 279882 ورامین

 توضیح: اطالعات فوق شامل جمعیت غیرساکن نمی باشد.

 در شهرستان تهران منظور شده است. 20و 1) جمعیت مناطق 1(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  



نیروي انسانی -3                                                                               1391- سالنامه آماري استان تهران   

 

  ساله و بیشتر 10شاخص عمده نیروي کار در جمعیت  -3- 7

نرخ مشارکت  شرح
 نرخ بیکاري جوانان نرخ بیکاري اقتصادي

 ساله 24-15 
سهم جمعیت داراي 
 اشتغال ناقص زمانی

           سهم اشتغال در بخش هاي
 عمده ي فعالیت اقتصادي

 خدمات صنعت کشاورزي

        مرد و زن
1380)1( 3/37 2/12 - - 0/2 7/35 3/62 
1385 9/40 0/13 3/22 6/2 3/3 9/33 7/62 
1387 4/37 0/11 1/25 3/3 0/3 1/34 9/62 
1388 4/37 9/11 6/25 8/3 7/1 5/37 8/60 
1389  5/37  2/14  2/33  9/4  6/1  0/37  5/61  
1390  0/36  3/11  6/21  0/4  4/1  9/35  7/62  

1391 5/37 6/11 2/27 0/3 6/1 9/33 5/64 

        مرد
1380)1( - - - - - - - 
1385 9/66 9/10 4/18 6/2 5/3 1/36 4/60 
1387 5/62 3/9 2/21 3/3 2/3 3/36 6/60 
1388 5/63 3/11 7/23 0/4 7/1 8/39 5/58 
1389  5/62  7/12  1/31  3/5  8/1  5/39  8/58  
1390  4/59  6/9  4/17  3/4  6/1  2/38  3/60  

1391 4/61 7/9 5/22 3/3 9/1 8/36 3/61 

        زن
1380)1( - - - - - - - 
1385 5/13 0/24 8/37 3/2 1/2 8/20 2/77 
1387 5/11 8/20 8/43  9/2 8/1 4/20 8/77 
1389 8/9 2/16 6/37 7/2 0/2 5/20 5/77 
1389  8/11  2/22  5/42  3/2  4/0  8/21  9/77  
1390  0/11  0/21  2/42  6/1  2/0  1/21  7/78  

1391 3/13 5/20 0/44 2/1 1/0 4/18 5/81 

مذکور سهم اشتغال  در سال .  همچنیندر دسترس نمی باشد 1380براي سال  ) سهم جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی1(
 در بخش هاي عمده فعالیت به تفکیک زن و مرد موجود نمی باشد. 

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  



 

 

 گروههاي عمده فعالیت بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی شالغالن  -8-3

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 گروه عمده فعالیت

 0/100 0/100 0/100 100/0 0/100 0/100 0/100 جمع

 6/1 4/1 5/1 1/7 9/2 3/3 03/2 کشاورزي، شکار و جنگلداري

 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 ماهیگیري

 6/0 5/0 4/0 0/6 5/0 8/0 68/0 استخراج معدن

 3/21 8/22 6/24 25/2 0/23 5/23 9/22 صنعت ( ساخت)

 8/0 2/1 3/1 0/7 8/0 9/0 96/0 رق، گاز و آبتأمین ب

 3/11 3/11 7/10 11/1 9/9 7/8 18/11 ساختمان

 0/19 3/21 6/19 18/7 8/18 0/20 08/20 عمده فروشی،خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و...

 3/1 6/1 9/1 1/6 0/1 3/1 19/1 هتل و رستوران

 2/13 8/10 2/11 10/5 4/12 0/11 97/9 حمل و نقل، ارتباطات و انبارداري

 9/0 2/1 6/1 2/1 4/2 5/2 4/2 واسطه گریهاي مالی

 0/6 8/5 0/5 5/3 2/5 2/4 75/2 مستغالت، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب

 9/10 9/10 2/10 11/4 6/10 2/10 68/11 اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباري 

 1/5 2/4 8/5 5/6 2/6 1/7 73/7 آموزش

 3/4 2/3 6/2 3/0 9/2 9/2 28/3 بهداشت و مددکاري اجتماعی

 2/3 1/3 1/3 2/3 1/3 1/3 81/2 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی،اجتماعی و شخصی

 5/0 4/0 3/0 0/3 2/0 3/0 05/0 خانوارهاي معمولی داراي مستخدم

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 02/0 سازمانها و هیأتهاي برون مرزي

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 26/0 و ادارات مرکزيدفاتر 

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 03/0 فعالیتهاي نامشخص و اظهار نشده

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ
  
  
  
  
  



نیروي انسانی -3                                                                               1391- سالنامه آماري استان تهران   

 

 گروههاي عمده شغلی بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی شاغالن  -9-3

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 گروه عمده شغلی

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع 

 5/4 5/3 3/3 6/3 5/3 4/5 11/4 قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران

 7/11 7/10 7/11 1/10 9/10 1/11 0/13 متخصصان

 8/9 5/7 7/7 3/7 1/8 4/7 0/9 تکنسین ها و دستیاران

 0/8 3/9 6/8 7/9 0/10 8/9 3/6 کارمندان امور اداري و دفتري

 7/14 8/16 8/16 0/16 7/16 7/17 0/18 کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاهها و بازارها

 0/1 0/1 1/1 5/1 3/2 4/2 5/1 کارگران ماهر کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري

 8/19 0/21 0/22 1/22 5/20 9/20 0/26 صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوطه

ماشین آالت و دستگاهها، متصدیان( اپراتورهاي ) 
 7/13 8/12 6/13 8/12 2/13 8/11 0/11 مونتاژگران و رانندگان

 3/11 4/11 2/10 4/10 0/10 3/9 0/7 کارگران ساده

 5/5 0/6 2/5 5/6 8/4 3/4 4/5 سایر و اظهار نشده

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  1391گروههاي عمده شغلی در سال  ساله و بیشتر بر حسب 10توزیع نسبی شاغالن  -3- 1

  
  3-9مبنا: جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



نیروي انسانی -3                                                                               1391- سالنامه آماري استان تهران   

 

 وضع شغلی بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی شاغالن  -10-3

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 وضع شغلی

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع

 3/75 7/76 9/75 8/71 9/72 6/71 2/68 بخش خصوصی

 1/4 1/4 0/5 2/6 3/9 4/8 0/6 کارفرمایان

 2/24 1/24 4/23 9/19 0/30 8/21 0/27 کارکنان مستقل

 3/46 1/48 0/47 9/44 9/58 2/40 0/35 مزد و حقوق بگیران 

 7/0 4/0 5/0 8/0 8/1 3/1 0/1 کارکنان فامیلی بدون مزد

 8/24 3/23 1/24 9/27 1/27 9/27 0/32 بخش عمومی

 8/24 3/23 1/24 9/27 1/27 9/27 0/32 گیران مزد و حقوق ب

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 2/0 بخش تعاونی

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 2/0 مزد و حقوق بگیران

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 اظهار نشده

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 1390تحصیالت و وضع شغلی: آبان  وضع سواد و سطح بر حسبساله و بیشتر  10شاغالن  -11-3

وضع سواد و             
 سطح تحصیالت

 جمع

    مزد و بخش خصوصی
حقوق بگیر 
 بخش عمومی

اظهار 
 کارفرمایان جمع نشده

کارکنان 
 مستقل

مزد وحقوق 
 بگیران

کارکنان فامیلی 
 بدون مزد

 165263 894456 14286 1404356 844202 188612 2451456 3511175 جمع

 153428 874156 13885 1325299 780105 181729 2301018 3328602 جمع کل با سواد

 20931 52056 940 177713 158129 23622 360404 433391 ابتدائی

 31719 83747 2721 282969 220135 35971 541796 657262 راهنمائی

 52198 251217 6697 468562 288757 73057 837073 1140488 متوسطه

 582 2559 173 4975 2156 389 7693 10834 پیش دانشگاهی

 45154 473791 3099 373361 97826 46484 520770 1039715 عالی 

 630 2205 31 4585 4770 587 9973 12808 سوادآموزان بزرگساالن

 2214 8581 224 13134 8332 1619 23309 34104سایردوره هاي تحصیلی 

 9495 18874 389 76675 62066 6567 145697 174066 بی سواد

 2340 1426 12 2382 2031 316 4741 8507  اظهارنشده

 .1390ماه  آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ

  

  

  

  

  

  



نیروي انسانی -3                                                                               1391- سالنامه آماري استان تهران   

 

 وضع سواد و سطح تحصیالت بر حسبساله و بیشتر  10توزیع نسبی جمعیت شاغالن و بیکار  -12-3

 طح تحصیالتوضع سواد و س

1380 1385 1386 

 شاغل
  بیکار

 ( جویاي کار)
 شاغل

  بیکار
 ( جویاي کار)

 شاغل
  بیکار

 ( جویاي کار)

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع

 3/97 7/95 0/97 6/95 0/98 0/94 باسواد

 8/14 8/20 2/15 5/20 3/8  0/18 ابتدائی

 3/21 4/22 7/22 9/20 4/17 1/20 راهنمائی

 5/0 2/0 5/0 4/0 0/8 0/8 متوسطه

 1/37 4/31 2/37 0/30 1/42 0/27 دیپلم وپیش دانشگاهی

 3/26 0/25 3/21 7/23 2/22 8/19 عالی 

 1/0 1/0 2/0 1/0 0/0 1/0 حوزه علمیه و علوم دینی

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 نامشخص

 7/2 3/4 0/3 4/4 3/2 4/6 بی سواد

☜ 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 (دنباله) وضع سواد و سطح تحصیالت بر حسبتر ساله و بیش 10توزیع نسبی جمعیت شاغالن و بیکار-12-3

 وضع سواد و سطح تحصیالت

1387 1388 1389 1390 

 شاغل 
  بیکار

 (جویاي کار) 
 شاغل 

  بیکار
 (جویاي کار) 

 شاغل
  بیکار

 (جویاي کار)
 شاغل

  بیکار
 (جویاي کار)

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع

 2/97 1/96 9/96 2/95 7/96 0/95 2/98 4/95 باسواد

 3/0 0/1 8/0 8/0  2/2 1/1 4/0 1/1 آموزيسواد

 3/12 4/18 5/12 2/20  6/16 6/19 4/12 6/18  ابتدائی

 8/18 2/21 3/23 1/19 6/26 1/20 3/23 8/21 راهنمائی

 5/0 4/0 2/0 6/0 3/1 4/0 6/0 4/0 متوسطه

 7/29 8/28 8/33 5/27 0/33 5/28 8/32 4/29 پیش دانشگاهی و دیپلم

 8/10 8/6 7/10 3/5 0/9 0/6 5/8 0/6  فوق دیپلم

 4/22 1/15 2/14 2/16 2/7 3/15 5/18 2/15  لیسانس

 4/2 9/3 5/1 3/5 8/0 6/3 7/1 8/2  فوق لیسانس ودکتراي حرفه اي

 0/0 4/0 0/0 2/0 0/0 4/0 1/0 2/0  دکتراي تخصصی

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 نامشخصاظهار نشده و 

 8/2 9/3 0/3 8/4 3/3 0/5 8/1 6/4 بی سواد

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ

  
  
  
  
  
  



نیروي انسانی -3                                                                               1391- سالنامه آماري استان تهران   

 

 مدرك تحصیلی بر حسبکارکنان دولت -13-3

 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم ازدیپلم کمتر نام دستگاهسال و 

1387 7492 12102 4370 12165 1183 515 

1388 8029 20486 23382 27395 4287 660 

1389  11177 17998 30773 62808 6982 688 

1390  4218 7357 3310 10730 1353 439 

1391 4987 7259 3456 10898 1593 335 

 0 27 72 17 20 19 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
690 اداره کل بهزیستی استان  853 229 1225 267 21 

 2 16 111 51 111 79 اداره کل ورزش و جوانان استان

 0 31 515 247 219 78 اداره کل  صنعت، معدن و تجارت استان
 0 12 190 54 125 48 اداره کل ثبت احوال استان

 0 5 67 13 21 20 اداره کل تبلیغات اسالمی استان
 0 1 11 4 6 2 اداره کل امور عشایر استان
 1 20 34 12 12 15 اداره کل هواشناسی استان

 0 17 78 40 52 43 اداره کل راه و شهرسازي استان
 0 6 109 79 232 91 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
 1 58 653 254 524 67 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان

☜   
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 اله)مدرك تحصیلی(دنب بر حسبکارکنان دولت -13-3

 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم ازدیپلم کمتر نام دستگاهسال و 

 1 14 68 40 64 33 شرکت آب و فاضالب روستایی استان
 2 85 255 80 154 130 سازمان جهاد کشاورزي استان

 0 12 56 17 29 14 اداره کل نوسازي  و تجهیزمدارس استان
 0 17 65 15 25 7 استانسازمان امور اقتصادي و دارایی 

 1 44 288 87 157 65  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
 2 316 2418 598 1120 245 امورمالیاتی شهر تهران

 1 56 666 118 352 88 امور مالیاتی استان تهران
 78 0 27 47 34 26 اداره کل دامپزشکی استان 

 3 269 1474 417 1158 739 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 1 163 1521 602 756 1469 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان
 1 39 90 22 91 25 اداره کل حفاظت محیط زیست استان

 0 18 96 30 61 48 اداره کل منابع طبیعی استان
 0 39 142 86 113 54 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 96 7 60 52 121 83 استاناداره کل پزشکی قانونی 

 81 6 134 99 100 50 اداره کل انتقال خون استان
 35 40 364 113 578 469 ادراه کل بنیاد شهید تهران بزرگ

 8 8 109 33 171 74 اداره کل بنیاد شهید شهرستانهاي استان تهران

 استانداري تهران. دفتر منابع انسانی و تحول اداري.  -مأخذ

  

  

  

  

  



نیروي انسانی -3                                                                               1391- سالنامه آماري استان تهران   

 

  

  1391کارکنان دولت بر حسب مدرك تحصیلی:  -2-3

  

  

  

  

  3-13مبنا: جدول 

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

 وضعیت استخدامی بر حسبکارکنان دولت  -14-3

 کارگر غیررسمی پیمانی رسمی و جمع نام دستگاهسال و 

1387 41968 28574 12021 1373 

1388  84239  69987  13131  1121  
1389  130426 112427 16695 1304 

1390  74072  15444 10582 1381 

1391 28528 15643 11101 1784 

 0 88 67 155 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
 744 1523 1234 3501 اداره کل بهزیستی استان

 46 164 160 370 اداره کل ورزش و جوانان استان

 67 653 370 1090 اداره کل  صنعت، معدن و تجارت استان

 31 78 320 429 بت احوال استاناداره کل ث
 24 5 97 126 اداره کل تبلیغات اسالمی استان

 0 12 12 24 اداره کل امور عشایر استان
 13 18 63 94 اداره کل هواشناسی استان

 0 134 96 230 اداره کل راه و شهرسازي استان
 0 382 135 517 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

 5 508 1044 1557 اد و امالك استاناداره کل ثبت اسن

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
 



نیروي انسانی -3                                                                               1391- سالنامه آماري استان تهران   

 

 (دنباله) وضعیت استخدامی بر حسبکارکنان دولت  -14-3
 

 کارگر غیررسمی پیمانی رسمی و جمع نام دستگاهسال و 

 42 91 87 220 شرکت آب و فاضالب روستایی استان

 65 133 508 706 سازمان جهاد کشاورزي استان

 0 38 90 128 جهیزمدارس استاناداره کل نوسازي  و ت
 0 31 98 129 سازمان امور اقتصادي و دارایی استان

 0 365 277 642  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
 183 751 3765 4699 امورمالیاتی شهر تهران

 0 289 992 1281 امور مالیاتی استان تهران
 4 28 180 212 اداره کل دامپزشکی استان 

 0 1554 2506 4060 )1(ازمان آموزش و پرورش شهر تهرانس
 0 2929 1583 4512 )1(سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان

 0 127 141 268 اداره کل حفاظت محیط زیست استان
 0 67 186 253 اداره کل منابع طبیعی استان

 0 292 142 434 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
 0 255 164 419 پزشکی قانونی استان اداره کل

 75 249 146 470 اداره کل انتقال خون استان

 453 245 901 1599 ادراه کل بنیاد شهید تهران بزرگ

 32 92 279 403 اداره کل بنیاد شهید شهرستانهاي استان تهران

  ن، فقط شامل کارکنان اداري می باشد.) کارکنان دولت در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهاي استا1(
 استانداري تهران. دفتر منابع انسانی و تحول اداري.  -مأخذ

 
  

  

  

  



 

 

 فرصتهاي شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی -15-3

 سال و شهرستان
  تعداد 

 فرصتهاي شغلی
 گمارده شدگان به کار متقاضیان کار

 زن مرد  مرد و زن زن  مرد مرد و زن

1380 19151 111014 72570 38444 15603 13841 1762 

1385 75895 139284 95891 43393 23810 17221 6689 

1387 135440 224086 142916 81170 57439 40815 16624 

1388 140274 227849 148192 79657 67515 45127 22388 

1389  112108  153799  98855  54944  48887  30686  18201  
1390  115862  141868  89161  52707  39544  24653  14891  

1391)1( 104356 103958 68683 35275 33205 22638 10567 

 157 966 1123 1005 4265 5270 2524 اسالمشهر

 27 45 72 201 780 981 251  بهارستان

01 310 320 81 345 426 725 پاکدشت  

 248 422 670 4290 6104 10394 1421 تهران

 76 169 245 407 664 1071 809 دماوند و پردیس

 11 65 76 160 466 626 182 رباط کریم 
 87 292 379 929 2057 2986 1680 ري 

 26 55 81 222 466 688 292 شمیرانات

 139 340 479 721 1072 1793 1018 شهریار

815 257 415 143 فیروزکوه  70 50 20 
 76 286 362 1137 2344 3481 985 ورامین، پیشوا و قرچک

 9690 19638 29328 25964 49863 75827 94326 کاریابی خصوصی

  ) در شهرستانهاي قدس و مالرد کاریابی توسط مراکز خصوصی انجام می شود.1(
 اجتماعی استان تهران. تعاون، کار و رفاهاداره کل  -مأخذ
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  رصتهاي شغلی اعالم شده و متقاضیان کار و به کار گمارده شدگانف -3-3
  

  
  

  3-15مبنا: جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 سن بر حسبمتقاضیان کار ثبت نام شده  - 16-3

 ساله و بیشتر 55 ساله 45-54 ساله 35-44 ساله 25-34 ساله 15- 24 جمع سال و شهرستان

1380 111014 51809 39449 13777 4691 1288 

1385 139284 63965 52095 15451 6203 1570 

1387 224086 85090 79956 36689 17102 5249 

1388 227849 81819 97856 33252 11584 3338 

1389  153799 74637 52989 17826 6493 1854 

1390  141868 55049 58535 20111 6900 1273 

1391)1(  103958 31222 47974 17462 5618 1682 

 2 20 452 2401 2395 5270 مشهراسال

 17 45 277 307 335 981  بهارستان

 0 0 16 228 182 426 پاکدشت
 551 758 2711 5167 1207 10394 تهران

 109 209 310 261 182 1071 دماوند و پردیس

 1 17 175 390 43 626 رباط کریم 
 16 51 207 1131 1581 2986 ري 

 7 42 146 258 235 688 شمیرانات

 85 119 244 887 458 1793 شهریار

 8 15 127 201 64 415 فیروزکوه

 35 183 466 1576 1221 3481 ورامین، پیشوا و قرچک

 851 4159 12331 35167 23319 75827 کاریابی خصوصی

  ) در شهرستانهاي قدس و مالرد کاریابی توسط مراکز خصوصی انجام می شود.1(
         اجتماعی استان تهران. ار و رفاهتعاون، کاداره کل  -مأخذ
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 وضع سواد بر حسبمتقاضیان کار ثبت نام شده  - 3- 17

 پایان دوره راهنمائی پایان دوره ابتدائی می تواند بخواند و بنویسد جمع سال و شهرستان

1380 1111014 3417 15106 23785 

1385 139284 1833 9204 21093 

1387 224086 6391 16969 38454 

1388 227849 3698 13198 27063 

1389  153799 4212 11777 22447 

1390  141868 1919 5978 28387 

1391)1( 103958 1391 6539 16156 

 900 186 6 5270 اسالمشهر
 203 89 89 981  بهارستان

 175 33 12 426 پاکدشت

 870 1104 462 10394 تهران
029 150 0 1071 دماوند و پردیس  

 52 17 0 626 رباط کریم 

 374 455 4 2986 ري 

 95 18 6 688 شمیرانات

 233 173 21 1793 شهریار

 13 8 2 415 فیروزکوه

 694 359 206 3481 ورامین، پیشوا و قرچک

 12257 3947 583 75827 کاریابی خصوصی

☜    
  
  
  
  



 

 

 وضع سواد(دنباله) بر حسبمتقاضیان کار ثبت نام شده  - 3- 17

 بی سواد لیسانس و باالتر فوق دیپلم دیپلم سال و شهرستان

1380 46559 6827 13120 2200 

1385 61902 17012 27212 1028 

1387 91251 30308 39099 1614 

1388 62497 63618 45817 11958 

1389  59868 21250 32663 1582 

1390  48184 22156 33885 1359 

1391)1(  38224 16871 22875 9021  

 3 795 720 2660 اسالمشهر

 0 180 180 240  بهارستان
 52 23 32 99 پاکدشت

 149 3989 1811 2009 تهران

 16 15 190 410 دماوند و پردیس

 10 113 134 300 رباط کریم 
 398 219 392 1144 ري 

 0 270 125 174 شمیرانات
 32 392 113 829 شهریار

 21 131 98 142 فیروزکوه
 59 571 299 1293 ، پیشوا و قرچکورامین

 1162 16177 12777 28924 کاریابی خصوصی

  ) در شهرستانهاي قدس و مالرد کاریابی توسط مراکز خصوصی انجام می شود.1(
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران. -مأخذ

  



  

  

  

  

  

  

  

                                               

  

  

  

  

  

  

  

التاورزی، جنگلداری و شيکش  
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اطالعات آماري مندرج در این فصل شـامل آمارهـایی 
در زمینه زراعت و باغداري، دام و طیـور، جنگلـداري، 

  باشد.شیالت و شرکتهاي تعاونی می

بوط به زراعت و مربراي تهیه و تنظیم آمار و اطالعات 
باغداري از نتایج سرشماري عمـومی کشـاورزي سـال 

  .استفاده شده است مرکز آمار ایران 1382

در این فصـل عـالوه بـر اسـتفاده از نتـایج طرحهـاي  
مرکز آمار ایران، آمارهاي ثبتـی سـازمانهاي زیـر نیـز 

  استفاده شده است:

سازمان جهـاد کشـاورزي، شـرکت سـهامی خـدمات 
، کـار تعاوناداره کل زي استان تهران، حمایتی کشاور
استان تهران، سازمان تعاون روستایی  و رفاه اجتماعی

و  استان تهران، اداره کل منابع طبیعی اسـتان تهـران
مدیریت امور آبزیان سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان 

  تهران.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه 
  شرح زیر است: 

  
            نیـــد بـــه تعـــاریف و مفـــاهیم رجـــوع ک خـــانوار:

  جمعیت. - 2فصل 
  

منظور از زراعت، کشت و کار نباتـات سـاالنه  زراعت:
در فضاي بـاز یـا تحـت پوشـش موقـت، روي زمـین 

 یا بین درختان باغ است. نباتات ساالنه معموالً زراعی،
ساقه علفی دارند و پس از برداشت محصول، بوته آنهـا 

  هاي زیرزمینی گیاه اینکه قسمترود و یا از بین می

  
  

  
  
  

(ریشه، پیاز و نظایر آن) براي سال بعد در زمین بـاقی 
ماند. به عنـوان مثـال کشـت گنـدم،  چغندرقنـد، می

یونجـه، پنبــه، پیـاز، زعفــران، سـبزیجات، حبوبــات و 
  شود.گالیل، زراعت محسوب می

  
منظــور از باغــداري، احــداث و نگهــداري  باغــداري:

ر و غیرمثمر شامل قلمستان و بطور کلـی هاي مثمباغ
پرورش نباتات دایمـی روي زمـین، در فضـاي بـاز یـا   
زیــر پوشــش موقــت اســت. نباتــات دایمــی گیاهــانی 
هستند که غالباً تنه یـا سـاقه چـوبی دارنـد و پـس از 
برداشت محصول، تمام یا قسـمتی از گیـاه در زمـین 

هاي بعــد محصــول مانــد و مجــدداً در ســالبــاقی می
هاي مثمـر ماننـد دهد. انـواع درختـان و درختچـهمی

محمـدي و انـواع پرتقال، هلو، انگور، بوته چـاي و گل
درختان غیرمثمـر ماننـد تبریـزي و سـپیدار، نباتـات 

  شوند. دایمی محسوب می
  

اي کشـت و منظور از تولید گلخانـه اي:تولید گلخانه
کار انواع محصـوالت سـاالنه یـا دایمـی اسـت کـه در 

شود. می برداري اقتصادي انجامها با هدف بهرهانهگلخ
کشت محصوالت کشاورزي زیر پوشش موقـت ماننـد 

ـــه ـــتیک، تولیدگلخان ـــوب کشـــت زیرپالس اي محس
شود. منظور از گلخانه، مکانی است کـه بـا ایجـاد نمی

اي، پوشـش هاي ثابت و سقف شیشـهساختمان با پایه
سـاالنه یـا پالستیکی یا ... ، بـراي تولیـد محصـوالت 

  دایمی در محیط تحت کنترل از نظر حرارت، رطوبت، 
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نور، تهویه و غیره اختصاص یافته اسـت. مکـان مـورد 
ــماري  ــن سرش ــارچ، در ای ــرورش ق ــراي پ ــتفاده ب اس

  اي محسوب نشده است. گلخانه
  

        منظــور پــرورش گوســفند و بــره،     پــرورش دام:
چه گـاومیش و بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و ب

شتر و بچه شتر است. در این سرشماري به گوسفند و 
و بـه گـاو و گوسـاله،  "دام کوچک"بره و بز و بزغاله، 

گــاومیش و بچــه گــاومیش و شــتر و بچــه شــتر         
  شود. گفته می "دام بزرگ"
  

منظور پرورش انواع مرغ و خروس و  پرورش ماکیان:
  جوجه، بوقلمون، اردك و غاز است. 

  
نگهداري انـواع کنـدوي فعـال رورش زنبور عسل: پ

(داراي جمعیت) اعم از نوع جدید یا قدیم، زنبـورداري 
  آید. یا پرورش زنبور عسل به حساب می

  
نگهـداري کـرم ابریشـم بـه  پرورش کرم ابریشـم:

منظور تولید پیله، پرورش کرم ابریشـم یـا نوغانـداري 
 شود. نامیده می

  
ــاورزي: بهره ــی بردارکش ــا شخص ــی ی ــت حقیق اس

حقوقی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران، مـدیریت 
ــور بهره ــی و ام ــئولیت فن ــاورزي و مس ــرداري کش ب

در سـود و  اقتصادي آن را به عهده داشته و مسـتقیماً
  زیان آن سهیم است. 

ــردار کشــاورزيخــانوار بهره ــردار : خــانوار بهرهب ب
 کشاورزي، خانواري است که حـداقل یکـی از اعضـاي

  باشد.  "بردار کشاورزيبهره"آن 
هاي دایـر کشـاورزي منظور زمین اراضی کشاورزي:

ــاغ و قلمســتان  اســت کــه شــامل اراضــی زراعــی و ب
  شود. می

هایی است که به فعالیت منظور زمین اراضی زراعی:
زراعت (اعم از زیـر کشـت و آیـش) اختصـاص یافتـه 
 است. بنابراین اراضی زراعـی شـامل بـاغ و قلمسـتان

  شود. نمی
 

منظور از اراضی زراعـی آبـی آن  اراضی زراعی آبی:
قسمت از اراضی زراعی است که زراعت انجام شده در 

ــاري می ــام      آن آبی ــه ن ــل آن را ب ــرف مح ــود و ع ش
  شناسد. کشت آبی می

  
منظور از اراضی زراعـی دیـم آن  اراضی زراعی دیم:

ه قسمت از اراضی زراعی است که کشاورزي انجام شد
شود و آب مورد نیاز براي رشد گیاه در آن آبیاري نمی

 شود. مستقیماً از طریق نزوالت آسمانی تأمین می
  

آن قسمت از اراضی زراعـی اسـت کـه بـه  زیرکشت:
منظور برداشت در سال زراعی این دوره یا قبـل از آن 

  زیر کشت رفته باشد. 
  

آن قسمت از اراضی زراعی است که در تنـاوب  آیش:
قرار دارد ولـی بـراي برداشـت در سـال زراعـی     کشت

  زیر کشت نرفته است. 
 

آن بخش از اراضی کشـاورزي اسـت  باغ و قلمستان:
که در زمان سرشماري زیر کشت نباتات دایمی مثمـر 

  بوده است. 
  

باغ، زمینی است در فضاي باز که در آن کشـت و  باغ:
کار درختان مثمر به صورت مجتمع (کاشت مجتمـع) 

جام شده است، بدیهی است حیـاط منـازل، حاشـیه ان
مزارع و غیره که گاهی اوقات این نوع درختان در آنها 

شود، بـاغ به تعداد کم یا به صورت پراکنده کاشته می
ــوب نمی ــوع محس ــن ن ــتان ای ــه و نهالس ــود، خزان ش

  شود. محصوالت نیز تحت عنوان باغ منظور می
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ي باز که در قلمستان، زمینی است در فضا قلمستان:
آن انواع تبریزي (تبریزي، سپیدار، پـده، شـالک و ...) 

برداري اقتصادي از تنه یـا شـاخه آن بـه با هدف بهره
صورت مجتمع کاشته شده باشـد. خزانـه و نهالسـتان 

  شود.این نوع درختان نیز در اینجا منظور می

رجـوع کنیـد  جبران خدمات مزد و حقوق بگیران:
  صنعت. -7فصل  به تعاریف و مفاهیم

    رجـوع کنیـد بـه تعـاریف و مفـاهیم و حقـوق: مزد
  صنعت.  -7فصل 

رجـوع کنیـد بـه  سایر پرداختیها (پول، کاال و ...):
  صنعت. -7مفاهیم فصل  تعاریف و

مقــدار محصــولی اســت کــه در دوره زمــانی  تولیــد:
ــدي ــد تولی ــد در واح ــد تولی ــی فراین ــخص، ط   مش

شـود و ي) حاصـل میبرداري، مرغداري و گاودار(بهره
آماده عرضه براي فروش و مصرف است. در طرحهـاي 

آن مقـدار تولیـد کـه جنبـه آماري مرکز آمار ایـران، 
رایگان داشته یا دستمزد  بابت آن جنسی باشد، یا بـه 
خود مصرفی واحد تولیدي برسد، جزو تولید محسـوب 

شود. در مـورد محصـوالت کشـاورزي، تولیـد هـر می
متعارف آن کـه از مزرعـه برداشـت محصول به حالت 

شود، مورد  نظر است. در مورد برنج، وزن شلتوك، می
در مورد انواع لوبیا ، وزن دانه خشک، در مورد یونجـه، 
اسپرس و شبدر، وزن علوفه خشـک، در مـورد گـردو، 
بادام و پسته، وزن محصول بدون پوست سبز ولـی بـا 

قطـع در مـورد تبریـزي، سـپیدار و ...  پوست خشک،
  شود.تولید محسوب میحسب اصله،  درخت بر

بــزرگ (گــاو،  رأس دام  1حــداقل  پــرورش دام:
و بچه گاومیش، شتر و بچـه شـتر) گوساله، گاومیش، 

  رأس دام کوچک (گوسفند و بره و یـا بـز 2یا حداقل 
  و بزغاله).

یک واحد تولیدي کشاورزي اسـت  گاوداري صنعتی:
از نظـر محـل و نحـوه که در آن، فعالیت پـرورش دام 

نگهداري، روش تغذیه و بهداشت دام، طبق برنامه و با 
  گیرد.موازین نوین و ویژه انجام می رعایت اصول و

شـود به نوعی مرغ و خروس اطالق می مرغ گوشتی:
کــه بــه منظــور اســتفاده از گوشــت آن پــرورش داده 

  شود.می

مرغی است که براي تولید تخم مـرغ  مرغ تخمگذار:
شود، این قبیـل مرغهـا را در کی پرورش داده میخورا

  گویند.نیمچه تخمگذار) می( سن سه ماهگی پولت

مرغهاي تولید شـده بـدون پوسـت منظور، تخم لنبه:
  آهکی است.

دار آن بـراي مرغی است کـه تخـم نطفـه مرغ مادر:
شود. مرغ مادر گوشتی بـراي تولید جوجه استفاده می

گوشـتی و مـرغ مـادر  هاي مرغ و خروستولید جوجه
هاي مـرغ تخمگـذار پـرورش تخمی براي تولید جوجه

  شود.داده می

مـرغ تخمگـذار و  فعالیت تولید جوجه یکروزه،
فعالیتی است کـه در فراینـد آن، بسـته بـه  گوشتی:
دار از نژادهـاي مـرغ تخمـی یـا مـرغ نطفـهمورد تخم

هاي یکروزه مرغ و خـروس اجـداد و گوشتی به جوجه
نیز به جوجه یکروزه مرغ تخمگذار یـا گوشـتی مادر و 

  شود.تبدیل می

کلیـه  شاغالن گاوداریها و مرغداریهاي صـنعتی:
مؤسسـه کارکنانی کـه در داخـل یـا خـارج  کارگـاه (

    مرغداري و یا گـاوداري ) بـه صـورت تمـام وقـت، یـا 
خواه بـا مـزد و حقـوق و یـا بـدون مـزد و پاره وقت، 

فعـال و کارکنـان فـامیلی حقوق (مالکـان و شـرکاي 
کننـد، شـاغل بدون مـزد) کـه بـراي کارگـاه کـار می

  شوند.محسوب می
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 اي):گذاري(ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایه
ــرمایه ــوال س ــده در ارزش ام ــاد ش ــرات ایج اي تغیی

(مجموع ارزش خرید) یا تحصـیل و هزینـه تعمیـرات 
ــا  اساســی امــوال ســرمایه اي منهــاي ارزش فــروش ی

اي طــی دوره زمــانی معــین را ال امــوال ســرمایهانتقــ
  گذاري گویند.سرمایه

  آالت و وسـایل و ابـزارکلیه ماشین اي:اموال سرمایه
و تجهیزاتی هستند که براي انجام فعالیتهاي تولیـدي 

شـوند و عمـر مفیـد یا ایجاد خدمت به کار گرفته می
اقتصــادي آنهــا معمــوالً از یــک ســال بیشــتر اســت. 

ابزار و وسایل کـار ت تولید و تجهیزات نیرو، آالماشین
ــادوام،  ــزات اداري، ب ــوازم و تجهی ــه و ل ــایل نقلی وس

اي بـه شـمار هایی از امـوال سـرمایهساختمان نمونـه
  آیند.می

زمینی است اعم از کوه ودامنه یا زمین مسطح  مرتع:
اي که در فصل چرا، داراي پوششـی از نباتـات علوفـه

توجـه بـه سـابقه چـرا، عرفـاً مرتـع خودرو باشد و بـا 
شناخته شود. اراضی آیش ولـو آنکـه  داراي  پوشـش 

  اي خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.علوفه

تخمین دقیق مساحت و محدوده عرفی هـر  تنسیق:
  دامدار یا دامداران در یک مرتع است.

چاههاي کم عمقی هستند کـه از آب آنهـا  آبشخور:
  شود.استفاده میفقط براي شرب دام 

در  براي تـأمین آب مـورد نیـاز دامهـا، چاه مالداري:
کنند که از ایـن گونـه دامنه کوهها چاههایی حفر می

آب جـاري  چاهها همانند آرتزین و همچـون چشـمه،
  شود.می

مقصود ایجاد پوششـهایی اسـت کـه بـه  مالچ پاشی:
حفظ درجه حرارت  منظور جلوگیري از حرکت خاك،

  رود.اك به کار میو رطوبت خ

عبـارت اسـت از انتخـاب و اعـالم  حفاظت و قـرق:
هاي داراي فرسایش زیاد و مساحت مناطق و محدوده

  یا حساس به فرسایش.

شـرکتی اسـت متشـکل از اشـخاص  شرکت تعاونی:
درصد  51عضو که تمام یا حداقل  7حقیقی با حداقل 

از سرمایه آن به وسـیله اعضـا تـأمین گـردد و طبـق 
ت موجود در قانون بخش تعاونی، به ثبت رسیده مقررا

شود که قبل از تعیین حداقل اعضـاي باشد. یادآور می
بعضـی از  شرکتهاي تعاونی بـر اسـاس قـانون مزبـور،

نفـر تشـکیل  7شرکتهاي تعاونی با اعضـاي کمتـر از 
  شده است.

  گزیده اطالعات:

، 1382بر اساس نتایج سرشماري عمـومی کشـاورزي 
ــداد  ــز 85تع ــاورزي، 441ار و ه ــدي کش ــد تولی     واح

تحت عنوان بهره برداري کشـاورزي در سـطح اسـتان 
ــداقل بــه یکــی از ــت کــه ح ــایی شــده اس          شناس
فعالیــت هــاي زراعــت، باغــداري، تولیــد گلخانــه اي، 
پرورش دام، پرورش ماکیان به روش سـنتی، پـرورش 
زنبور عسل و کرم ابریشم مشغول بـوده انـد. اکثریـت 

این بهره برداري ها توسط اشخاص حقیقـی یـا  مطلق
 590همان کشاورزان و دامداران اداره می شود و تنها 

ــاورزي ( ــرداري کش ــره ب ــت اداره  7/0به ــد) تح درص
(شـرکت هـاي رسـمی و موسسـات  اشخاص حقـوقی

عمومی) قرار داشته است. از بین بهـره بـرداري هـاي 
درصـد)  75بهـره بـرداري( 63704کشاورزي، تعـداد 

ت اداره بهره برداران باسواد و بقیه بهره برداري هـا تح
  نظر بهره برداران بی سواد بوده است. تحت

طبق نتایج این سرشماري، مساحت اراضی کشـاورزي 
هکتـار  هـزار 221 بیش از  1382استان در مهر سال 

آیش، باغ و شامل اراضی زیر کشت محصوالت ساالنه، 
کشــت  قلمســتان بــوده اســت. مســاحت اراضــی زیــر

       هــزار هکتــار، 129محصــوالت ســاالنه در حــدود 
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هزار هکتار  42باغ و قلمستان  و  هزار هکتار 51آیش 
ــی  ــاحت اراض ــین مس ــت. همچن ــده اس ــزارش ش گ

هزار هکتار بـوده  212کشاورزي آبی استان در حدود 
  است.

ــده  ــوالت عم ــد محص ــدار تولی ــت و مق ــطح کاش س
یج ایـن طبق نتا 1381-82کشاورزي طی سال زراعی 

  سرشماري به شرح زیر است:

هزار هکتـار، مقـدار  45سطح کاشت بیش از  گندم: 
هزار تن، عملکـرد در هکتـار گنـدم  194تولید حدود 

  تن. 4/1تن و گندم دیم  5/4آبی حدود 

هزار هکتار، مقدار تولیـد  40سطح کاشت حدود  جو:
 8/3هزار تن، عملکرد در هکتار جو آبـی  149بیش از 

  تن. 2/1یم د جوتن و 

 111 حـدود سـیب مقدار تولید محصوالت بـاغی:
تـن،  هـزار 55 حـدود تن، هلو، شـلیل و شـفتالو هزار
 35تن، گیالس و آلبالو بـیش از  هزار 51 حدود انگور

  هزار تن.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)، 1382سرشماري (مهر و آبان  طرح  در زمان اجراي
أس هـزار ر 820تعداد انـواع دام هـاي اسـتان شـامل 

 94هزار رأس گـاو،  348هزار رأس بز،  162گوسفند، 
  نفر شتر بوده است. هزار 5/1و رأس گاومیش 

روز قبـل  365همچنین مقدار تولید شیر استان طـی 
هزار تن بـوده کـه از  557 بیش از از زمان سرشماري،

هزار تن مربوط به تولید شیر گاو بـوده  530این مقدار
  است.

 1391ن در سـال مساحت جنگل هاي طبیعـی اسـتا
هـزار هکتـار بـرآورد شـده اسـت. در سـال  15حدود 

هزار هکتار مراتع در استان وجـود  920مذکور، حدود 
  داشته است. 

مـاهی تولیـد هزار تن انـواع  5حدود ، 1391در سال 
هزار تن مربوط به مزارع  4شده است که از این میزان 

پرورش ماهی و مابقی مربوط به منابع طبیعی و نیمـه 
  طبیعی و قفس می باشد.

درصد مربـوط  82حدود  ،تولید همچنین از این مقدار
 1/8درصـد مـاهی فیتوفـاك، 4/5به مـاهی قـزل آال، 

درصـد  8/1 درصـد آمـور، 7/2درصد کپـور معمـولی، 
  بیگ هد و مابقی مربوط به ماهی خاویاري می باشد.

 



 

 

 1382ان: نوع بهره بردار و شهرست بر حسببهره برداریهاي کشاورزي 4-1-

 شهرستان
 بهره بردار غیرساکن خانوار معمولی ساکن جمع

 بی زمین کل  بی زمین کل  بی زمین کل 

 1361 33782 10686 51064 12113 85441 کل استان

 54 439 186 896 240 1348 اسالمشهر

 100 511 1445 3421 1547 3952 پاکدشت

 8 1264 202 2646 210 3928 تهران

 50 7407 1082 5972 1138 13457 دماوند

 37 300 384 1450 423 1783 رباط کریم

 152 1015 514 2107 680 3166 ري

 96 7777 1316 9201 1418 17088 ساوجبالغ

 20 1994 222 3086 242 5088 شمیرانات

 193 2287 1231 5664 1446 8053 شهریار

 145 2632 184 2898 332 5539 فیروزکوه

 44 4603 1053 5564 1101 10257 کرج

 64 1035 992 2710 1058 3769 نظرآباد

 398 2518  1875 5449 2278 8013 ورامین

☜  
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 (دنباله)1382نوع بهره بردار و شهرستان:  بر حسببهره برداریهاي کشاورزي 4-1-

 شهرستان
 شرکت رسمی یا موسسه عمومی خانوار معمولی غیرساکن

 ینبی زم کل  بی زمین کل

 61 590 5 5 کل استان

 0 13 0 0 اسالمشهر

 2 20 0 0 پاکدشت

 0 18 0 0 تهران

 1 73 5 5 دماوند

 2 33 0 0 رباط کریم

 14 44 0 0 ري

 6 110 0 0 ساوجبالغ

 0 8 0 0 شمیرانات

 22 102 0 0 شهریار

 3 9 0 0 فیروزکوه

 4 90 0 0 کرج

 2 24 0 0 نظرآباد

 5 46 0 0 ورامین

 .مرکز آمار ایران -خذمأ
 
 

  

  



 

 

 1382نوع فعالیت و شهرستان:  بر حسببهره برداریهاي کشاورزي 4-2-

 پرورش طیور خانگی تولید گلخانه اي باغداري زراعت شهرستان

 19072 1003 57654 29974 کل استان

 210 17 437 873 اسالمشهر

 1814 452 1345 2114 پاکدشت

 736 45 3119 1086 تهران

 3163 18 10944 3551 اونددم

 396 6 1116 528 رباط کریم

 525 6 636 2281 ري

 2833 93 14522 3884 ساوجبالغ

 793 19 4697 592 شمیرانات

 1627 95 5696 1815 شهریار

 1323 1 2969 3451 فیروزکوه

 1766 116 8080 2283 کرج

 1110 12 1469 2145 نظرآباد

 2776 123 2624 5371 ورامین

☜  
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 (دنباله)1382نوع فعالیت و شهرستان:  بر حسببهره برداریهاي کشاورزي 4-2-

 پرورش کرم ابریشم پرورش دام کوچک پرورش دام بزرگ پرورش زنبور عسل شهرستان

 2 11828 13041 1137 کل استان

 0 132 225 11 اسالمشهر

 2 1240 939 9 پاکدشت

 0 235 237 41 تهران

 0 1257 1162 296 دماوند

 0 219 212 2 رباط کریم

 0 496 572 12 ري

 0 1641 1841 255 ساوجبالغ

 0 509 317 161 شمیرانات

 0 862 1471 32 شهریار

 0 1367 1178 74 فیروزکوه

 0 1205 963 213 کرج

 0 574 1426 16 نظرآباد

 0 2091 2498 15 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
 
  
  
 
  
  
  



 

 

 1382وضع سواد و سن بهره بردار:  بر حسببهره برداریهاي کشاورزي 4-3  

گروه سنی          
 بهره بردار

 بی سوادان جمع

 مدرك تحصیلی بر حسبباسوادان 

ابتدائی و        
 غیر رسمی 

راهنمائی و 
 متوسطه 

فوق دیپلم و باالتر 
 کشاورزي

فوق دیپلم و باالتر    
 غیر کشاورزي

 6461 1616 23958 31669 21145 84849 جمع

 0 0 13 7 1 21 ساله 15کمتر از 

 4 2 123 29 16 174 ساله 19-15

 47 25 550 238 65 925 ساله 20- 24

 168 73 1414 771 182 2608 ساله 25- 29

 361 135 2478 1642 343 4959 ساله 34-30

 487 171 3196 2405 590 6849 ساله 39-35

 785 244 4267 3546 1027 9869 ساله 44-40

 969 260 3817 4130 1337 10513 ساله 45- 49

 1152 259 3124 4672 2266 11473 ساله 54-50

 704 131 1630 3180 1865 7510 ساله 59-55

 888 151 1608 3906 3495 10048 ساله 64-60

 385 67 844 2727 2916 6939 ساله 69-65

 319 62 555 2592 3870 7398 ساله 70- 74

 99 19 170 889 1489 2666 ساله 79-75

 93 17 169 935 1683 2897 ساله و بیشتر 80

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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 1382وضع سواد بهره بردار و شهرستان:  بر حسببهره برداریهاي کشاورزي 4-4-

 بی سوادان جمع شهرستان

 مدرك تحصیلی بر حسبباسوادان 

ابتدائی و       
 رسمی غیر 

راهنمائی و 
 متوسطه 

فوق دیپلم و 
 باالتر کشاورزي

     فوق دیپلم و باالتر
 غیرکشاورزي

 6463 1618 23957 31671 21147 84856 کل استان

 49 9 286 616 374 1334 اسالمشهر

 124 56 1182 1449 1121 3932 پاکدشت

 238 63 1229 1510 871 3911 تهران

 1528 476 4404 4462 2515 13385 دماوند

 47 16 423 725 540 1751 رباط کریم

 46 29 720 1391 936 3122 ري

 1750 334 5086 6601 3208 16979 ساوجبالغ

 661 85 1744 1600 990 5080 شمیرانات

 470 92 2397 2904 2088 7951 شهریار

 219 63 1150 2129 1970 5531 فیروزکوه

 967 243 2552 3951 2454 10167 کرج

 182 38 835 1570 1121 3746 نظرآباد

 182 114 1949 2763 2959 7967 ورامین

  .مرکز آمار ایران -مأخذ
  
  
  
  
  



 

 

 )(هکتار                                                  1382وسعت:  بر حسبمساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین  4-5-

 وسعت اراضی کشاورزي
 محصوالت ساالنه زیرکشت کل

 مساحت تعداد بهره برداري  مساحت تعداد بهره برداري 

 128602 27496 221256 73330 جمع کل

 1913 6690 9818 43306 هکتار 1جمع کمتر از 
 37 795 667 14214 هکتار 0/1کمتر از 

 98 1014 1192 9559 هکتار 2/0تا کمتر از 1/0
 589 2538 3516 12313 هکتار 5/0تا کمتر از  2/0
 1189 2343 4443 7220 هکتار 1تا کمتر از  5/0

 23698 12268 43708 20320 هکتار 5تا کمتر از  1جمع 
 4082 4073 10302 8686 هکتار 2تا کمتر از  1
 6189 3481 11667 5481 هکتار 3تا کمتر از  2
 6635 2623 11023 3540 هکتار 4تا کمتر از  3
 6791 2091 10717 2613 رهکتا 5تا کمتر از  4

 42707 6868 64897 7889 هکتار 20تا کمتر از 5جمع 
 16017 3538 24191 4194 هکتار 5/7تا کمتر از  5
 6838 1138 10465 1264 هکتار 10تا کمتر از  5/7
 13069 1597 19781 1776 هکتار 15تا کمتراز  10
 6783 596 10461 655 هکتار 20تا کمتر از  15

 23177 1172 34999 1276 هکتار 50تا کمتراز 20جمع
 8077 531 12117 581 هکتار 25تا کمتر از  20
 8654 405 12617 441 هکتار 35تا کمتر از  25
 6445 235 10265 254 هکتار 50تا کمتر از 35

 37108 497 67834 539 هکتار و بیشتر 50جمع 
 13806 309 21095 332 هکتار 100تا کمتر از  50
 10521 129 17696 140 هکتار 200تا کمتر از  100
 7382 46 13621 53 هکتار 500تا کمتر از  200
 3100 11 7427 11 هکتار 1000تا کمتر از  500
 1600 2 3210 2 هکتار 2000تا کمتر از  1000
 700 1 4786 2 هکتار و بیشتر 2000

☜ 
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 )(هکتار                                   (دنباله)   1382وسعت:  بر حسببا زمین مساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي  4-5-

 وسعت اراضی کشاورزي
 آیش باغ و قلمستان

 مساحت تعاد بهره برداري مساحت تعداد بهره برداري 

 50675 8586 41979 53797 جمع کل

 291 1115 7615 39132 هکتار 1جمع کمتر از 
 4 98 626 13661 رهکتا 0/1کمتر از 

 11 130 1083 8994 هکتار 2/0تا کمتر از 1/0
 93 443 2835 10761 هکتار 5/0تا کمتر از  2/0
 183 445 3071 5715 هکتار 1تا کمتر از  5/0

 4621 3223 15390 11083 هکتار 5تا کمتر از  1جمع 
 621 819 5599 56758 هکتار 2تا کمتر از  1
 1088 838 4391 2792 هکتار 3تا کمتر از  2
 1268 795 3119 1583 هکتار 4تا کمتر از  3
 1644 771 2281 1033 هکتار 5تا کمتر از  4

 13291 3253 8899 2922 هکتار 20تا کمتر از 5جمع 
 4158 1507 4016 1585 هکتار 5/7تا کمتر از  5
 2083 564 1544 502 هکتار 10تا کمتر از  5/7
 4404 843 2308 614 رهکتا 15تا کمتراز  10
 2646 339 1032 221 هکتار 20تا کمتر از  15

 8319 660 3503 440 هکتار 50تا کمتراز 20جمع
 2795 294 1244 180 هکتار 25تا کمتر از  20
 2650 223 1313 162 هکتار 35تا کمتر از  25
 2874 144 946 97 هکتار 50تا کمتر از 35

 24153 335 6572 220 هکتار و بیشتر 50جمع 
 5513 187 1776 115 هکتار 100تا کمتر از  50
 5283 91 1892 66 هکتار 200تا کمتر از  100
 5131 43 1108 27 هکتار 500تا کمتر از  200
 4110 11 217 9 هکتار 1000تا کمتر از  500
 1530 2 80 2 هکتار 2000تا کمتر از  1000
 2586 2 1500 1 هکتار و بیشتر 2000

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  



 

 

  
  1382مساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین بر حسب وسعت:  - 4- 1

 

 
  4-5مبنا: جدول 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 )(هکتار                                              1382شهرستان:  بر حسبمساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین 4-6-

 شهرستان
 زیرکشت محصوالت ساالنه لک

 مساحت تعداد بهره برداري  مساحت تعداد بهره برداري 

 128603 27496 221257 73331  کل استان

 7231 843 9581 1108 اسالمشهر

 12117 2099 14929 2405 پاکدشت

 2817 819 5047 3718 تهران

 6507 3093 18430 12320 دماوند

 2633 463 5256 1360 رباط کریم

 20312 2248 24965 2487 ري

 7689 3393 22194 15670 ساوجبالغ

 250 431 1810 4846 شمیرانات

 8399 1568 21549 6606 شهریار

 4526 3411 9216 5208 فیروزکوه

 5926 1797 15299 9157 کرج

 12667 2100 19688 2711 نظرآباد

 37529 5231 53293 5735 ورامین

☜ 
  
  
  



 

 

 )(دنباله)                                 (هکتار1382شهرستان:  بر حسباضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین مساحت ار 4-6-

 شهرستان
 باغ و قلمستان آیش

 مساحت تعاد بهره برداري مساحت تعداد بهره برداري 

 41978 53796 50674  8587 کل استان

 478 420 1871 185 اسالمشهر

 503 593 2309 534 پاکدشت

 1548 3051 683 294 تهران

 8495 10745 3428 953 دماوند

 1527 1054 1096 244 رباط کریم

 492 385 4161 370 ري

 10001 14358 4504 918 ساوجبالغ

 1501 4672 59 95 شمیرانات

 6807 5433 6343 821 شهریار

 1956 2893 2733 598 فیروزکوه

 5045 7915 4328 931 کرج

 1306 1215 5715 955 بادنظرآ

 2319 1062 13444 1689 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 )(هکتار                                        1382شهرستان:  بر حسبمساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین آبی 4-7-

 شهرستان
 زیرکشت محصوالت ساالنه کل

 مساحت تعداد بهره برداري  مساحت  تعداد بهره برداري

 124037 27201 211913 73139 کل استان 

 7221 841 9570 1105 اسالمشهر

 12117 2098 14929 2404 پاکدشت

 2377 762 4228 3683 تهران

 4243 2954 14542 12247 دماوند

 2629 461 5253 1358 رباط کریم

 20179 2240 24830 2485 ري

 7506 3373 21705 15642 ساوجبالغ

 222 425 1773 4842 شمیرانات

 7917 1560 20448 6598 شهریار

 3935 3392 7082 5195 فیروزکوه

 5706 1774 14866 9142 کرج

 12456 2090 19394 2703 نظرآباد

 37529 5231 53293 5735 ورامین

☜  
 
  
  
  



 

 

 )(دنباله)                           (هکتار1382شهرستان:  حسببر مساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین آبی 4-7-

 شهرستان
 باغ و قلمستان آیش

 مساحت تعاد بهره برداري مساحت تعداد بهره برداري 

 41964 53743 45909 8095 کل استان

 478 419 1871 185 اسالمشهر

 503 593 2309 534 پاکدشت

 1548 3050 303 221 تهران

 8494 10744 1805 833 دماوند

 1527 1054 1096 244 رباط کریم

 492 385 4159 369 ري

 9995 14338 4204 877 ساوجبالغ

 1501 4672 50 86 شمیرانات

 6807 5432 5724 801 شهریار

 1956 2892 1191 394 فیروزکوه

 5045 7914 4115 910 کرج

 1299 1188 5638 952 نظرآباد

 2319 1062 13444 1689 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 )(هکتار                                          1382شهرستان:  بر حسبمساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین دیم  4-8-

 شهرستان
  زیرکشت محصوالت ساالنه کل

 مساحت تعداد بهره برداري  مساحت تعداد بهره برداري 

 4565 804 9343 1493 کل استان

 10 3 10 4 اسالمشهر

 // 1 // 1 پاکدشت

 440 107 820 212 تهران

 2265 306 3888 402 دماوند

 4 2 4 2 رباط کریم

 133 21 135 22 ري

 183 71 489 185 ساوجبالغ

 28 13 36 23 شمیرانات

 481 53 1101 73 شهریار

 591 161 2133 449 فیروزکوه

 219 47 433 73 کرج

 211 19 294 47 نظرآباد

 0 0 0 0 ورامین

☜  
  
  
  



 

 

 )(دنباله)                           (هکتار1382شهرستان:  بر حسبمساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین دیم  4-8-

 شهرستان
 باغ و قلمستان آیش

 مساحت تعاد بهره برداري مساحت تعداد بهره برداري 

 14 61 4765 829  کل استان

 // 1 0 0 اسالمشهر

 0 0 0 0 پاکدشت

 // 2 380 135 تهران

 1 2 1623 176 دماوند

 0 0 0 0 رباط کریم

 0 0 2 1 ري

 6 24 301 107 ساوجبالغ

 0 0 8 9 شمیرانات

 // 2 619 38 شهریار

 // 1 1542 322 فیروزکوه

 // 2 213 35 کرج

 7 27 77 6 نظرآباد

 0 0 0 0 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
 
  
  

  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

تعداد بهره برداري، سطح کاشت و مقدار تولید محصوالت ساالنه بهره برداریهاي کشاورزي در فضاي باز بر حسب نام 4-9-
 تن)-(هکتار                                                                                                                                                  1382محصول: 

 نام محصول

 دیم آبی کل

تعداد 
بهره 

 برداري

سطح 
 کاشت

مقدار 
 تولید

تعداد 
بهره 

 برداري

سطح 
 کاشت 

مقدار 
 تولید

تعداد 
بهره 

 برداري 

سطح 
 کاشت

مقدار 
 تولید

 3713 2698 499 190143 42605 11944 193856 45303 12250 گندم

 1594 1286 311 147529 38646 9566 149123 39933 9760 جو

 0 0 0 363 86 21 363 86 21 برنج (شلتوك)

 0 0 0 2386 478 109 2386 478 109 ذرت دانه اي

 0 0 0 3239 85 69 3239 85 69 چغندر قند

 0 0 0 8883 3274 1355 8883 3274 1355 پنبه (وش)

 // // 1 48 33 69 48 33 70 )1(زعفران

 // // 3 853 402 2078 853 402 2080 انواع لوبیا (دانه خشک)

 91 123 89 161 156 287 252 279 375 انواع نخود ( دانه خشک)

 51 200 106 28 48 273 79 248 373 عدس

 0 0 0 69 39 86 69 39 86 باقال (دانه خشک)

 // 2 3 16 14 37 16 15 40 ماش

 0 0 0 195 81 15 195 81 15 کلزا

 5 1 2 438 152 114 444 153 116 آفتابگردان روغنی

 3 6 5 14383 559 243 14386 565 248 هندوانه

 0 0 0 30440 1818 2466 30440 1818 2466 خیار

خربزه، طالبی، گرمک و 
 دستنبو

858 2275 33226 856 2274 33224 2 1 2 

 709 410 85 123715 12223 7879 124424 12633 7935 یونجه و اسپرس (خشک)

☜  
 
  
  
  



 

 

تعداد بهره برداري، سطح کاشت و مقدار تولید محصوالت ساالنه بهره برداریهاي کشاورزي در فضاي باز بر حسب           4-9-
 تن)-(هکتار                               (دنباله)                                                                                             1382نام محصول: 

 نام محصول

 دیم آبی کل

تعداد 
بهره 

 برداري

سطح 
 کاشت

مقدار 
 تولید

تعداد 
بهره 

 برداري

سطح 
 کاشت 

مقدار 
 تولید

تعداد 
بهره 

 برداري 

سطح 
 کاشت

مقدار 
 تولید

 2 1 2 1170 141 143 1172 142 143 شبدر (خشک)

 0 0 0 844735 17711 2990 844735 17711 2990 ذرت خوشه اي و علوفه اي

 72 6 1 65539 3193 5303 65611 31199 5304 سیب زمینی

 0 0 0 9512 292 603 9512 292 603 پیاز

 // // 4 183672 6046 5630 183672 6046 5634 گوجه فرنگی

 0 0 0 71 15 276 71 15 276 سیر(خشک)

هویج، ترب، شلغم و 
 چغندر لبویی

443 216 5239 443 216 5239 0 0 0 

 // // 3 319424 9532 6287 319424 9532 6289 )2(سایر سبزیجات

 0 // 1 - 356 498 - 357 499 گیاهان ساالنه زینتی 

 0 0 0 103 57 15 103 57 15 ارزن

 0 0 0 // // 1 // // 1 بادام زمینی

 0 0 0 1 1 1 1 1 1 زیره

 1 1 2 58 37 128 59 38 130 آفتابگردان آجیلی

 0 0 0 16 9 2 16 9 2 هندوانه آجیلی

 0 0 0 2 1 8 2 1 8 کدو آجیلی

 0 0 0 // // 1 // // 1 شاهدانه

 0 0 0 3 3 8 3 3 8 یونجه بذري

 0 0 0 65 1 4 65 1 4 چغندر علوفه اي

 ) واحد تولید زعفران، کیلوگرم است.1(

شاهی،تره فرنگی، (برگی)،ز،کاهو،انواع کلم،کرفس،اسفناج،جعفري،گشنیز)شامل بادنجان،انواع کدو،نخودفرنگی،لوبیاسب2(
 ریحان، نعنا،ترخون،شنبلیله، مرزه، مارچوبه، سیرسبز، پیازچه، بامیه، فلفل،تربچه، شوید،آندیو،آرتیشو و... می باشد.

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

                      1382شهرستان:  بر حسباي باز سطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار گندم در فض4-10- 

 شهرستان
 عملکرد در هکتار(کیلوگرم) مقدار تولید (تن) سطح کاشت (هکتار)

 دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل

 1376 4463 4279 3714 190145 193856 2700 42604 45303 کل استان

 // 4276 4270 1 7488 7489 3 1751 1754 اسالمشهر

 0 4978 4978 0 20008 20008 // 4019 4019 پاکدشت

 1448 5664 4555 378 4146 4524 261 732 993 تهران

 1492 2869 1977 2555 2665 5220 1712 929 2641 دماوند

 2500 3888 3881 5 1567 1572 2 403 405 رباط کریم

 500 4982 4982 1 42346 42347 2 8499 8500 ري

 1983 4378 4333 117 13750 13866 59 3141 3200 ساوجبالغ

 762 1600 829 77 16 92 101 10 111 شمیرانات

 1163 4298 4077 236 11494 11729 203 2674 2877 شهریار

 914 3186 2611 201 2071 2272 220 650 870 فیروزکوه

 1031 4090 3905 132 8131 8263 128 1988 2116  کرج

 1222 4467 4461 11 24621 24632 9 5512 5521 نظرآباد

 0 4216 4216 0 51842 51842 0 12296 12296 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  
  
  



 

 

                           1382شهرستان:  بر حسبسطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار جو در فضاي باز 4-11-

 شهرستان
 عملکرد در هکتار(کیلوگرم) (تن) مقدار تولید سطح کاشت (هکتار)

 دیم آبی  کل دیم آبی  کل دیم آبی  کل

 1242 3817 3734 1593 147530 149122 1287 38646 39933 کل استان 

 1857 4255 4249 13 11535 11548 7 2711 2718 اسالمشهر

 0 3981 3981 0 17545 17545 // 4407 4407 پاکدشت

 1401 4066 3308 220 1606 1826 157 395 552 تهران

 1214 2817 2233 227 921 1148 187 327 514 دماوند

 1000 4445 4440 2 6014 6016 2 1353 1355 رباط کریم

 1667 3897 3852 220 24615 24835 132 6316 6447 ري

 1236 3734 3539 194 6919 7113 157 1853 2010 ساوجبالغ

 947 4167 1654 18 25 43 19 6 26 شمیرانات

 914 3820 3579 245 11348 11593 268 2971 3239 شهریار

 962 3041 2603 50 593 643 52 195 247 فیروزکوه

 1487 3794 3640 116 4136 4251 78 1090 1168 کرج

 1263 3877 3725 288 14364 14652 228 3705 3933 نظرآباد

 0 3598 3598 0 47909 47909 0 13317 13317 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  
  
    



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

          1382شهرستان:  بر حسبسطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار برنج (شلتوك) در فضاي باز 4-12- 

 شهرستان
 عملکرد در هکتار(کیلوگرم) مقدار تولید (تن) سطح کاشت (هکتار)

 دیم آبی  کل دیم آبی  کل دیم آبی کل

 0 4221 4221 0 363 363 0 86 86 کل استان

 0 4000 4000 0 20 20 0 5 5 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تهران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دماوند

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رباط کریم

 0 4253 4253 0 336 336 0 79 79 ري

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساوجبالغ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هریارش

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرج

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نظرآباد

 0 3500 3500 0 7 7 0 2 2 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  



 

 

نام  بر حسبتعداد بهره برداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید محصوالت دایمی در فضاي باز 4-13-
 تن)-هزاراصله-(هکتار                                                                                                                              1382محصول : 

 نام محصول

 کاشت مجتمع ساده ( تک محصولی) کل

تعداد          
 بهره برداري

 مقدار تولید
اد                تعد

 بهره برداري 
 سطح کاشت

 تعداد درخت
 مقدار تولید

 نهال بارور 

 49443 308 1307 3544 3571 110614 31933 سیب
 3793 12 136 338 294 21174 21813 گالبی

 142 2 6 26 24 791 6113 به
 10661 165 684 1276 3554 35456 31787 گیالس و آلبالو

 5082 53 228 572 776 26531 20181 سیزرد آلو و قی
 15991 333 906 1447 1061 54537 11631 هلو، شلیل و شفتالو

 3264 33 123 334 301 23859 15867 انواع آلو و گوجه
 202 1 13 18 68 1451 7285 انجیر آبی
 0 0 0 0 0 1 11 انجیر دیم

 0 0 0 0 0 // 50 پرتقال
 0 0 0 0 0 // 4 نارنگی

 0 0 0 0 0 0 5 شیرینلیمو 
لیمو ترش(شامل 

 0 0 0 0 0 // 3 لیمو عمانی)

 5 0 // // 1 15 64 سایر مرکبات
 243 303 99 504 37 244 215 زیتون

 6357 81 421 708 1153 9582 7612 انار
 222 45 32 117 59 417 2958 بادام آبی
 1 // // 1 4 15 59 بادام دیم

 2281 293 225 1511 2505 11350 39624 گردو
 // // // 1 4 27 1840 فندق
 353 1729 74 1990 243 374 501 پسته

 45874 292 5904 4182 4572 50679 18347 انگور آبی 
 51 // 16 29 81 74 135 انگور دیم

 35 - - 7 36 66 332 توت فرنگی

☜  
 
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

نام  بر حسبولید محصوالت دایمی در فضاي باز تعداد بهره برداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار ت4-13-
 تن)- هزاراصله-ار(دنباله)                                                                                                                 (هکت1382محصول : 

 نام محصول

 کاشت پراکنده کاشت مجتمع مخلوط(چند محصولی)

       تعداد 
 بهره برداري 

 تعداد درخت
 مقدار تولید

تعداد        
 بهره برداري

 تعداد درخت
 مقدار تولید

 نهال بارور  نهال بارور

 436 11 25 1826 60734 575 2296 26784 سیب
 351 2 15 1670 17031 87 635 19877 گالبی

 32 1 3 566 618 24 35 5525 به
 438 7 35 1661 14357 385 1301 26788 گیالس و آلبالو

 305 6 15 1378 21144 141 1008 18069 زرد آلو و قیسی
 256 17 18 698 38291 702 2215 9903 هلو، شلیل و شفتالو

 196 8 13 1173 20398 278 946 14424 انواع آلو و گوجه
 329 2 18 2447 921 9 51 4773 انجیر آبی
 1 0 // 3 // // // 8 انجیر دیم

 // // // 31 // // // 19 تقالپر
 0 // 0 3 // 0 // 1 نارنگی

 0 // 0 4 0 0 // 1 لیمو شیرین
لیمو ترش(شامل 

 // // // 3 0 0 0 0 لیمو عمانی)

 6 // // 12 4 1 // 51 )1(سایر مرکبات
 // 2 // 62 1 5 // 117 زیتون

 486 3 28 2307 2739 20 135 4169 انار
 13 3 2 248 182 129 96 2656 بادام آبی
 10 // // 12 3 // 1 43 بادام دیم

 1121 60 69 6835 7948 483 571 30534 گردو
 5 // 2 266 23 4 12 1570 فندق
 3 4 2 90 18 12 4 172 پسته

 269 7 21 2484 4537 171 517 11429 انگور آبی 
 // // // 8 22 2 3 47 انگور دیم

 0 - - 0 31 - -  179 توت فرنگی

☜  
 
  



 

 

نام  بر حسبتعداد بهره برداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید محصوالت دایمی در فضاي باز 4-13-
 تن)-لههزاراص-تار(دنباله)                                                                                                                  (هک1382محصول : 

 نام محصول

 کاشت مجتمع ساده ( تک محصولی) کل

تعداد          
 بهره برداري

 مقدار تولید
تعداد          

 بهره برداري 
 سطح کاشت

 تعداد درخت
 مقدار تولید

 نهال بارور 

 249 2 25 53 164 1357 10931 انواع توت و شاه توت

 - // // // 2 - 81 توت نوغان

 12 - - 4 37 21 1868 گل محمدي

 21 266 5705 1284 547 253 13406 )3)(2(انواع تبریزي

 207 - - 213 257 209 374 )3(خزانه درختان مثمر

 501 - - 218 225 501 339 )3(خزانه درختان غیرمثمر

 - - - 1014 218 0 3010 گیاهان دائمی زینتی

 129 4 6 15 38 1131 3301 خرمالو

 0 0 0 0 0 1 10 شاه بلوط

 1 0 4 5 3 14 138 سنجد

 0 - - 0 0 3 46 سماق

 0 0 0 0 0 7 20 زالزالک

 // - - // 2 // 9 زرشک

 0 0 0 0 0 // 1 زغال اخته

 0 0 0 0 0 // 19 عناب

 0 0 0 0 0 // 1 انبه

 0 // 0 // 1 18 363 ازگیل

☜  
 
  
  
  
  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

نام  بر حسبخت و مقدار تولید محصوالت دایمی در فضاي باز تعداد بهره برداري، سطح کاشت ساده، تعداد در4-13-
 تن)- هزاراصله-(هکتار(دنباله)                                                                                                                     1382محصول : 

 نام محصول

 پراکندهکاشت  کاشت مجتمع مخلوط(چند محصولی)

تعداد           
بهره برداري 

 تعداد درخت
 مقدار تولید

تعداد        
 بهره برداري

 تعداد درخت
 مقدار تولید

 نهال بارور  نهال بارور

 162 2 8 1852 946 58 65 8937 انواع توت و شاه توت

 - // // 17 - 1 2 62 توت نوغان

 0 - - 0 8 - - 468 گل محمدي

 106 103 275 4476 126 237 590 8428 )3)(2(ریزيانواع تب

 0 - - 0 3 - - 3 )3(خزانه درختان مثمر

 0 - - 0 // - - 3 )3(خزانه درختان غیرمثمر

 0 - - 0 - - - 0 گیاهان دائمی زینتی

 91 1 3 960 911 10 45 2308 خرمالو

 0 // 0 2 1 // // 8 شاه بلوط

 8 1 3 71 4 60 1 64 سنجد

 0 - - 0 3 - - 40 سماق

 // // // 4 7 // 1 16 زالزالک

 0 - - 0 // - - 5 زرشک

 1 0 0 0 // 0 // 1 زغال اخته

 // // // 10 // // // 9 عناب

 0 0 0 0 // 0 // 1 انبه

 7 // 1 96 12 // 1 266 ازگیل

  ) نارنج، دارابی، بالنگ، بکرایی و ...1(
 پده، اشن و ...) تبریزي، سپیدار، کبوده، شالک، 2(

 ) واحد تولید محصوالت تبریزي، خزانه درختان مثمر و خزانه درختان غیرمثمر، هزاراصله است.3(

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  



 

 

 )(تن               1382شهرستان:  بر حسبتعداد بهره برداري و مقدارتولید برخی از محصوالت دایمی در فضاي باز 4-14-

 شهرستان
 گالبی سیب ر آبیانگو

تعداد           
 بهره برداري 

 مقدار تولید
تعداد            

 بهره برداري 
 مقدار تولید

تعداد            
 بهره برداري 

 مقدار تولید

 21176 21814 110613 31933 50680 18349 کل استان

 47 70 85 93 2256 303 اسالمشهر

 1 26 7 37 267 436 پاکدشت

 215 1188 375 1489 1695 1253 تهران

 2023 5299 73628 8624 356 2947 دماوند

 57 27 20 47 10673 1038 رباط کریم

 // 3 // 5 2069 254  ري

 6733 5297 19856 9275 5485 3819 ساوجبالغ

 462 2045 2142 3147 24 353 شمیرانات

 7340 1995 4791 1893 20100 2975 شهریار

 512 705 5596 1844 27 127 فیروزکوه

 3258 4923 3167 4973 2109 2762 کرج

 525 199 939 468 961 685 نظرآباد

 3 37 7 38 4658 1397 ورامین

☜  
 
  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

  
  

 (دنباله)    (تن) 1382شهرستان:  بر حسبتعداد بهره برداري و مقدارتولید برخی از محصوالت دایمی در فضاي باز 4-14-

 شهرستان

 هلو، شلیل و شفتالو دآلو وقیسیزر گیالس و آلبالو

تعداد            
 بهره برداري 

 مقدار تولید
تعداد            

 بهره برداري 
 مقدار تولید

تعداد            
 بهره برداري 

 مقدار تولید

 54537 11632 26530 20182 25455 31788 کل استان

 137 53 214 92 24 63 اسالمشهر

 1 14 25 49 4 51 پاکدشت

 1089 1064 178 1174 2702 2241 تهران

 8391 2990 2936 5619 4495 7254 دماوند

 22 13 28 37 1 15 رباط کریم

 // 3 1 8 // 5 ري

 35163 3954 452 4176 3609 8223 ساوجبالغ

 74 649 136 1337 6739 4377 شمیرانات

 5277 752 18846 3697 2509 1983 شهریار

 26 131 1774 928 321 637 فیروزکوه

 771 1328 1778 2726 4706 6546 کرج

 3583 663 139 309 344 374 نظرآباد

 3 18 23 30 1 19 ورامین

☜  
 



 

 

 (دنباله)     (تن) 1382شهرستان:  بر حسبتعداد بهره برداري و مقدارتولید برخی از محصوالت دایمی در فضاي باز 4-14-

 شهرستان
 ردوگ انار انواع آلو و گوجه

تعداد            
 بهره برداري 

 مقدار تولید
تعداد            

 بهره برداري 
 مقدار تولید

تعداد            
 بهره برداري 

 مقدار تولید

 11351 39624 9582 7613 23858 15869 کل استان

 294 233 256 149 107 68 اسالمشهر

 123 380 2630 961 3 24 پاکدشت

 1141 2628 716 536 180 726 تهران

 1975 9466 473 454 460 3472 دماوند

 68 173 67 116 47 28 رباط کریم

 144 95 1315 360 1 8 ري

 655 10477 52 1403 7301 4120 ساوجبالغ

 884 3679 // 26 106 1173 شمیرانات

 2750 3271 607 973 13673 3230 شهریار

 1483 1820 1046 113 81 253 فیروزکوه

 1349 6159 311 762 1202 2516 کرج

 96 647 1 79 696 240 نظرآباد

 389 596 2108 1681 1 11 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 )(هکتار                                                    1382شهرستان:  بر حسبمساحت گلخانه در بهره برداریهاي کشاورزي 4-15-

 مساحت گلخانه د بهره برداريتعدا شهرستان

 499 1003  کل استان

 4 17 اسالمشهر

 344 452 پاکدشت

 9 45 تهران

 5 18 دماوند

 2 6 رباط کریم

 2 6 ري

 21 93 ساوجبالغ

 // 19 شمیرانات

 27 95 شهریار

 1 1 فیروزکوه

 26 116 کرج

 4 12 نظرآباد

 54 123 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  

  



 

 

متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار به تفکیک نوع محصول و مراحل مختلف کاشت،داشت و  - 16-4
 ریال) (هزار                                                                                                                                 )1(برداشت در سال زراعی 

 محصول
85-1384 86-1385 

 برداشت داشت کاشت زمین برداشت داشت کاشت زمین

 747 1726 1193 2831 726 1748 1063 2635  گندم آبی

 414 29 236 842 505 30 197 455 گندم دیم

 517 1579 898 2526 639 1276 718 1891 جو آبی

 1982 5051 2114 1116 9234 2227 1957 1700 هندوانه آبی

 5717 7379 3287 2203 8524 6092 2563 1992 خیار

 4905 5760 16245 2492 4173 5161 11880 2381 سیب زمینی

 12250 7123 7488 5501 11351 9857 6815 1992 )2(پیاز

 13557 5070 4430 3379 9375 5497 3315 3599 گوجه فرنگی

 1416 963 2125 1561 1812 2071 1239 2048 پنبه آبی

☜  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار به تفکیک نوع محصول و مراحل مختلف کاشت،داشت و  - 16-4
 (هزار ریال)          (دنباله)                                                                                                            )1(برداشت در سال زراعی

 محصول
87-1386 88-1387 

 برداشت داشت کاشت زمین برداشت داشت کاشت زمین

 912 2225 1382 2889 762 1817 1228 3443 گندم آبی

 1143 59 1000 4994 328 0 803 1364 گندم دیم

 757 2649 1121 3141 591 1814 1004 2263 جو آبی

 3391 3786 2391 800 4695 4659 3912 1764 هندوانه آبی

 13798 4668 9285 3390 8263 4548 5514 4597 خیار

 6780 7113 16102 4636 4169 6553 16161 6923 سیب زمینی

 0 0 0 0 4600 8267 4007 6800 )2(پیاز

 16174 6639 13568 6079 12307 6694 4508 4141 گوجه فرنگی

 2247 1779 1049 5251 1975 1629 2156 2559 پنبه آبی

☜  
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار به تفکیک نوع محصول و مراحل مختلف کاشت،داشت و  - 16-4
 (هزار ریال)              (دنباله)                                                                                                        )1(برداشت در سال زراعی

 محصول
89 -1388 90-1389 

 برداشت داشت کاشت زمین برداشت داشت کاشت زمین

 1880 5992 2520 7000 1504 4800 2016 6000 گندم آبی

 1880 2392 2520 5000 1504 1915 2016 4000 گندم دیم

 1120 3744 2130 6000 896 2995 1704 4800 جو آبی

6009 هندوانه آبی  3880 12652 7200 12000 4850 15815 9000 

 9000 15815 4850 12000 7200 12652 3880 9600 خیار

 10050 8050 22033 10000 8040 6440 17626 8000 سیب زمینی

 14500 7600 24149 14000 11600 6080 19320 11200 )2(پیاز

 9000 15815 4850 12000 7200 12652 3880 9600 گوجه فرنگی

 6000 6217 1900 10000 4800 5000 1520 8000 پنبه آبی

  عیناً تکرار می گردد. 1389- 90) به دلیل عدم همکاري سازمان جهاد کشاورزي، اطالعات سال 1(
  جزو نمونه ها نبوده است. 1387-88) پیاز در سال 2(

 سازمان جهاد کشاورزي استان تهران. -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 (تن)                                                                                             )1(کود شیمیائی توزیع شده مقدار انواع - 4- 17

 اوره جمع سال و شهرستان
فسفات 
 آمونیوم

نیترات 
 آمونیوم

سولفات 
 آمونیوم

سوپرفسفات 
 تریپل وساده

سولفات 
 پتاسیم

کلرور 
 پتاسیم

کودکامل 
 ماکرو

1380 69400 44222 5508 1480 1157 9671 3894 239 3229)2(  
1385 93328 51525 6999 3260 1233 10743 6400 233 12935)2( 

1386  80848 41108 10324 5201 2631 8831 5578 1156 6019)2( 

1387  78886  52350  6242  4085  719  10206  3736  1343  205  
1388 67759 45836 2824 3791 32 9248 1132 93 4803 

1389  51188  38880  2747  1522  0  6781  1258  0  0  

1390 26306 18176 3116 375 0 1854 1391 0 1394 

 50 0 90 150 0 50 125 1349 1814 اسالمشهر
 0 0 10 50 0 0 0 27 87  بهارستان
 0 0 59 200 0 0 130 1561 1950 پاکدشت

 10 0 0 174 0 0 123 1691 1998  پیشوا
 50 0 25 0 0 0 127 515 717  تهران
 310 0 213 77 0 111 153 335 1199 دماوند

416 0 22 72 0 25 95 836 1214 رباط کریم  

 100 0 410 425 0 114 1145 5812 8006 ري
 50 0 0 0 0 0 0 15 65  شمیرانات

 270 0 110 195 0 25 85 1073 1758 شهریار
 44 0 75 0 0 0 176 405 700 فیروزکوه

 23 0 0 53 0 0 0 173 249  قدس 

 218 0 57 45 0 0 257 1028 1605  مالرد

 105 0 320 413 0 50 700 3356 4944 ورامین 

  عیناً تکرار می گردد. 1390) به دلیل عدم همکاري اداره مربوط، اطالعات سال 1(
  ) اطالعات شامل میکروالمنت نیز می باشد.2(

 .شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي استان تهران -مأخذ
  
  



 

 

 (تن)                                                                                                                   )1(مقدار انواع سموم فروخته شده - 4- 18

 کنه کش قارچ کش علف کش حشره کش جمع سال و شهرستان

1375 408/1 202/5 80/0 56/9 68/7 

1380 810/3 417/5 145/0 144/0 96/0 

1385  465/8 206/8 161/2 68/7 8/7 

1386  211/9 12/1 140/4 59/0 0/36 

1387  3/44 3/2 4/35 3/6 3/0 

1388 7/6 1/0 9/3 7/2 0/0 

1389  7/1  8/0  1/0  8/0  0/0  

1390 8/2 0/1 8/1 0/0 0/0 

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 اسالمشهر
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  بهارستان
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 پاکدشت

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  پیشوا
8/2 تهران   0/1  8/1  0/0  0/0  

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 ونددما
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 رباط کریم

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 ري
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  شمیرانات

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 شهریار
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 فیروزکوه

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 قدس 
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 مالرد

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ورامین

  عیناً تکرار می گردد. 1390به دلیل عدم همکاري اداره مربوط، اطالعات سال ) 1(
 شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي استان تهران. -مأخذ

  
  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 (تن)                                                                                                            )1( 1390 مقدار انواع بذور توزیع شده: -19-4

 جمع شهرستان
گندم     
 گواهی شده

گندم 
 مادري

جو       
 گواهی شده

جو 
 مادري

 پنبه کلزا سورگوم ذرت

 4 0 0 0 58 483 90 72 707 کل استان

 0 0 0 0 0 60 0 0 60 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  بهارستان

 0 0 0 0 0 20 0 0 20 پاکدشت

 0 0 0 0 0 42 0 20 62  پیشوا

 0 0 0 0 0 10 0 0 10  تهران 

 0 0 0 0 0 5 0 0 5 دماوند

 0 0 0 0 0 30 0 0 30 رباط کریم

 0 0 0 0 48 85 40 0 173 ري 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 0 0 0 0 0 70 0 0 70 شهریار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قدس 

 0 0 0 0 0 49 0 0 49 مالرد

 4 0 0 0 10 112 50 52 228 ورامین 

  عیناً تکرار می گردد. 1390) به دلیل عدم همکاري اداره مربوط، اطالعات سال 1(
  .شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي استان تهران -مأخذ

  

  

  



 

 

 )1(9013 :ماشین آالت کشاورزي توزیع شده -20-4

 سورتر هواده قارچی شعله افکن  جمع شهرستان
           قیچی 

 هرس الکتریکی
           سمپاش

 لیتري 700

 0 6 1 3 0 10 کل استان

 0 0 0 2 0 2 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 0 5 1 0 0 6  تهران 
 0 0 0 0 0 0 دماوند

 0 0 0 0 0 0 رباط کریم
 0 0 0 0 0 0 ري 

 0 0 0 0 0 0  شمیرانات
 0 0 0 0 0 0 شهریار

 0 0 0 0 0 0 فیروزکوه
 0 0 0 0 0 0 قدس 
 0 1 0 1 0 2  مالرد

 0 0 0 0 0 0 ورامین 

  عیناً تکرار می گردد. 1390) به دلیل عدم همکاري اداره مربوط، اطالعات سال 1(
  .شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي استان تهران -مأخذ

  

  

  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 1382ه برداریهاي استفاده کننده از هریک از ماشین ها و ادوات کشاورزي: تعداد بهر -21-4

 متعلق به دیگران متعلق به خود کل انواع ماشین ها و ادوات کشاورزي

 23948 2640 26588 تراکتور

 2026 390 2416 تیلر

 10816 157 10973 کمباین

 4352 881 5233 تریلر

 2143 187 2330 دروگر

 2274 369 2643 ور)علف چین (مو

 1539 249 1788 ردیف کن ( ریک)

 3180 267 3447 بسته بند ( بیلر)

 2383 195 2578 چاپر

 5785 435 6220 ماشین خرمنکوب گندم و جو

 18183 1932 20115 گاو آهن تراکتوري

 15262 1498 16760 دیسک

 8811 952 9763 فارویر

 12574 1245 13819 نهرکن

 4104 674 4778 کولتیواتور

 5821 776 6597 کود پاش

 12287 1255 13542 سمپاش تراکتوري

 12009 4289 16298 سمپاش موتوري

 8467 8530 16997 سمپاش پشتی

 5790 8895 14685 موتور پمپ آب (دیزلی)

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  

  

  

  



 

 

  1382شهرستان:  بر حسبها و ادوات کشاورزي تعداد بهره برداریهاي استفاده کننده از هریک از ماشین  - 4- 22

 دروگر تریلر کمباین تیلر تراکتور  شهرستان

 2331 5234 10974 2416 26588 کل استان

 50 118 381 61 837 اسالمشهر

 270 684 1503 72 2273 پاکدشت

 49 50 125 19 598 تهران

 136 1346 56 650 2627 دماوند

 22 40 228 36 464 رباط کریم

 87 338 1577 21 2219 ري

 151 230 888 199 4002 ساوجبالغ

 0 1 0 1 8 شمیرانات

 123 256 588 61 1631 شهریار

 492 1369 82 750 2990 فیروزکوه

 45 201 467 381 1660 کرج

 371 344 1538 68 2224 نظرآباد

 535 257 3541 97 5055 ورامین

☜  
 

  

  

  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 (دنباله)1382شهرستان:  بر حسباستفاده کننده از هریک از ماشین ها و ادوات کشاورزي تعداد بهره برداریهاي  - 4- 22

 چاپر بسته بند (بیلر) ردیف کن (ریک) علف چین (موور) شهرستان
ماشین خرمنکوب 

 گندم و جو

 6220 2577 3449 1788  2644  کل استان

 55 247 84 48 84 اسالمشهر

 622 364 705 280 363 پاکدشت

 95 59 44 31 70 نتهرا

 571 0 4 2 31 دماوند

 34 72 38 9 34 رباط کریم

 71 639 406 306 359 ري

 485 128 319 176 228 ساوجبالغ

 2 0 0 0 2 شمیرانات

 321 230 110 78 84 شهریار

 1861 2 10 40 689 فیروزکوه

 239 34 29 8 30 کرج

 468 620 750 291 361 نظرآباد

 1396 182 950 519 309  ورامین

☜  
 

  

  



 

 

 (دنباله)1382شهرستان:  بر حسبتعداد بهره برداریهاي استفاده کننده از هریک از ماشین ها و ادوات کشاورزي  - 4- 22

 کولتیواتور نهرکن فارویر دیسک گاو آهن تراکتوري  شهرستان

 4779 13821 9762 16760 20117 کل استان

 230 700 308 715 743 اسالمشهر

 129 1788 1300 1944 2007 پاکدشت

 87 150 124 428 538 تهران

 1276 128 1361 749 1860 دماوند

 104 263 172 355 404 رباط کریم

 472 1743 1515 2138 2059 ري

 1746 1430 738 1567 1711 ساوجبالغ

 2 0 0 2 2 شمیرانات

 152 765 311 1057 928 شهریار

 1 33 9 165 2574 فیروزکوه

 202 430 145 921 1120 کرج

 311 1857 908 2051 2025 نظرآباد

 67 4534 2871 4668 4146 ورامین

☜  
 

  

  

  



  کشاورزي، جنگلداري و شیالت-4                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

١٥٣ 

 (دنباله)1382شهرستان:  بر حسبتعداد بهره برداریهاي استفاده کننده از هریک از ماشین ها و ادوات کشاورزي  - 4- 22

 موتور پمپ آب(دیزلی) سمپاش پشتی سمپاش موتوري سمپاش تراکتوري کود پاش شهرستان

 14686 16996 16298 13542 6600 کل استان

 359 202 195 392 354 اسالمشهر

 463 1091 890 658 933 پاکدشت

 82 758 796 111 112 تهران

 402 1424 2326 2880 55 دماوند

 615 465 690 71 107 رباط کریم

 610 1006 317 1434 1561 ري

 3544 3876 2740 3752 843 ساوجبالغ

 37 701 420 1 1 شمیرانات

 3344 1028 3866 1526 481 شهریار

 36 946 682 87 15 فیروزکوه

 1321 2057 1902 916 119 کرج

 1818 138 118 1298 1592 نظرآباد

 2055 3304 1356 416 427 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  

  

  



 

 

  رأس)(                                         1382شهرستان:  بر حسبدر روز آمارگیري  تعداد بهره برداري و تعداد دام آنها -23-4

 شهرستان

 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره

تعداد          
 بهره برداري

 تعداد دام
تعداد          

 بهره برداري
 تعداد دام

تعداد         
 بهره برداري

 تعداد دام

 347683 12608 161547 6466 820324 10704 کل استان

 25795 219 2055 63 13648 116 اسالمشهر

 25768 917 19432 841 72296 1079 پاکدشت

 3864 229 3571 105 18874 214 تهران

 10776 1135 14244 594 53779 1098 دماوند

 13281 204 2622 112 20495 195 رباط کریم

 38881 552 13070 341 72629 456  ري

 19914 1795 20939 841 92648 1518 ساوجبالغ

 1855 313 6564 228 33352 480 شمیرانات

 54284 1384 11357 465 66245 776 شهریار

 5356 1162 15445 731 94876 1331 فیروزکوه

 19931 909 17251 780 68592 1038 کرج

 26377 1392 4492 169 49998 544 نظرآباد

 101601 2397 30505 1196 162892 1859 ورامین

☜  
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  رأس)(                         (دنباله)1382شهرستان:  بر حسبتعداد بهره برداري و تعداد دام آنها در روز آمارگیري  -23-4

 شهرستان
 شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاو میش

 تعداد دام تعداد بهره برداري تعداد دام تعداد بهره برداري

 1531 47 94 7 استان کل

 0 0 65 2 اسالمشهر

 16 6 0 0 پاکدشت

 4 1 0 0 تهران

 0 0 0 0 دماوند

 0 0 0 0 رباط کریم

 340 13 11 1 ري

 0 0 0 0 ساوجبالغ

 0 0 0 0 شمیرانات

 1 1 9 2 شهریار

 2 1 0 0 فیروزکوه

 28 2 0 0 کرج

 352 6 8 1 نظرآباد

 788 17 1 1 ورامین

 .ز آمار ایرانمرک -مأخذ

  

  

  



 

 

 بر حسب، تعداد دام و مقدار تولید شیر هریک از انواع دام )1(بهره برداري هاي داراي دام شیر دوشی شده -24-4 
 )تن- رأس(                                                                                                                          1382شهرستان : 

 شهرستان
مقدار تولید 

 شیر

 بز گوسفند

تعداد        
 بهره برداري

تعداد دام 
 شیردوشی شده

مقدار  
 تولید شیر

تعداد        
 بهره برداري

تعداد دام 
 شیردوشی شده

مقدار   
 تولید شیر

 7090 72463 4248 20052 278129 5684 557281 کل استان

 92 649 25 202 2423 32 57067 اسالمشهر

 652 6680 476 1375 22858 475 45632 پاکدشت

 190 1832 84 557 8440 118 7360 تهران

 666 10884 339 1000 20902 472 54784 دماوند

 86 1018 71 303 5063 95 33024 رباط کریم

 344 4660 151 991 14090 137 72703 ري

 1743 12408 692 5409 47571 1034 44081 ساوجبالغ

 304 2914 160 1026 17307 333 4301 شمیرانات

 445 4900 279 979 16565 309 101478 شهریار

 443 8286 649 1562 48536 1121 8827 فیروزکوه

 1190 8261 657 3238 26435 711 26382 کرج

 196 1640 80 525 9257 142 55801 نظرآباد

 739 8331 585 2885 38682 705 45841 ورامین

☜  
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شهرستان:  بر حسب، تعداد دام و مقدار تولید شیر هریک از انواع دام )1(بهره برداري هاي داراي دام شیر دوشی شده-4- 24
  تن)-رأس(                                                                                                                                   (دنباله) 1382

 شهرستان

 شتر گاومیش گاو

تعداد      
 بهره برداري

تعداد دام 
شیردوشی 

 شده

مقدار 
 تولید شیر

تعداد بهره 
 برداري

تعداد دام 
شیردوشی 

 شده

مقدار 
 تولید شیر

تعداد      
بهره 

 برداري

تعداد دام 
شیردوشی 

 شده

مقدار  
 تولید شیر

 33 24 5 56 44 5 530049 111833 10081 کل استان

 0 0 0 43 34 2 56730 9974 188 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 0 43605 8547 732 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 6613 1700 206 تهران

 0 0 0 0 0 0 53118 18656 853 دماوند

 0 0 0 0 0 0 32635 4384 171 رباط کریم

 1 1 1 3 2 1 71364 12064 404 ري

 0 0 0 0 0 0 36929 9077 1693 ساوجبالغ

 0 0 0 0 0 0 2971 865 276 شمیرانات

 0 0 0 4 3 1 100050 17351 1102 شهریار

 0 0 0 0 0 0 6821 2221 1067 فیروزکوه

 14 10 1 0 0 0 21941 5496 769 کرج

 0 0 0 6 5 1 55073 10725 1175 نظرآباد

 18 13 3 0 0 0 42199 10773 1445 ورامین

روز گذشته نسبت به روز سرشماري زایمان کرده و از آن  365ام ماده اي است که در منظور از دام شیردوشی شده، د )1(
 شیردوشی شده باشد. دامی که تمام شیر آن به مصرف نوزادش میرسد،  شیردوشی شده محسوب نمی شود.

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  



 

 

                                                                      1382شهرستان:  بر حسبند و مو و کرك بز بهره برداري هاي داراي مولد، تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسف -25-4
 کیلوگرم) –(رأس

 شهرستان

 بز گوسفند

تعداد             
 بهره برداري 

تعداد دام شیر 
 دوشی شده

مقدار         
 تولید شیر

تعداد                
 بهره برداري

تعداد دام شیر 
 دوشی شده

مقدار          
 تولید شیر

 7769 12781 421 688990 612813 8244 کل استان

 31 152 2 19405 11651 83 اسالمشهر

 2156 3803 149 59275 57863 780 پاکدشت

 772 1125 36 21905 15383 163 تهران

 1305 2039 44 33492 40410 729 دماوند

 75 120 7 22511 15959 159 رباط کریم

 274 549 11 44999 45801 337  ري

 753 813 36 99562 70061 1116 ساوجبالغ

 188 385 13 33142 23794 400 شمیرانات

 117 233 11 52528 51354 637 شهریار

 409 817 18 52899 58769 1108 فیروزکوه

 548 645 30 101340 58061 903 کرج

 27 27 1 43547 39108 418 نظرآباد

 1114 2073 63 104385 124599 1411 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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  )هزار قطعه(       1382شهرستان :  بر حسباکیان به روش سنتی و تعداد ماکیان بهره برداریهاي پرورش دهنده م -26-4

 تعداد بهره برداري شهرستان
 تعداد ماکیان

 اردك، غاز و بوقلمون خروس و جوجه مرغ،

 37 249 19072 کل استان

 1 4 210 اسالمشهر

 4 26 1814 پاکدشت

 2 9 736 تهران

 6 45 3163 دماوند

 1 4 396 رباط کریم

 2 7 525 ري

 3 31 2833 ساوجبالغ

 1 7 793 شمیرانات

 3 23 1627 شهریار

 4 18 1323 فیروزکوه

 3 23 1766 کرج

 2 20 1110 نظرآباد

 5 32 2776 ورامین

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  

  



 

 

 )(رأس                                                              )1(وضع فعالیت بر حسبتعداد و ظرفیت گاوداریهاي صنعتی فعال  - 27-4

  )2(ظرفیت کل تعداد سال 

1375  1375 223461 

1379 1330 231530 

1385  2777  692437 

1386  2628 342790 

1388  3350  -  

1389  3288  602319  

  آمارگیري صورت نگرفته است. 1389) بعد از سال 1(
 .د رأس دامی است که با توجه به تأسیسات و امکانات موجود قابل نگهداري است) منظور از ظرفیت کل، تعدا2(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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 آنها )1(مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ گوشتی، تعداد سالنها و ظرفیت - 4- 28
 

 ظرفیت (هزار قطعه) تعداد سالن تعداد مرغداري سال

1370)2( 1076 2699 22572 

1380 924 2505 20654 

1388 531 1405 12150 

1389 206 - - 

1390 242 - 8132 

1391 234  757 7856 

 .) منظور از ظرفیت سالن، تعداد مرغ و یا خروسی است که با توجه به امکانات و تأسیسات موجود سالن، درآن قابل پرورش است1(

 .) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد2(

 .ر ایرانمرکز آما -مأخذ

  

  
 آنها )1(مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار، تعداد سالنها و ظرفیت - 4- 29

 ظرفیت (هزار قطعه) تعداد سالن تعداد مرغداري سال 

1375)2( 222 1361 21443 

1380 217 1340 21115 

1385  215 1574 21099 

1388 230 1115 19263 

1390 127 634 11855 

1391 129 701 11050 

 .) منظور از ظرفیت سالن، تعداد مرغ و یا خروسی است که با توجه به امکانات و تأسیسات موجود سالن، درآن قابل پرورش است1(

 .شامل مرغداریهاي پرورش دهنده پولت نمی باشد. همچنین شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد) 2(

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  



 

 

 آنها )1(ورش دهنده مرغ مادر، تعداد سالنها و ظرفیتموسسات پر -30-4

 ظرفیت (هزار قطعه) تعداد سالن تعداد موسسه سال 

1370)2( 29 543 3170 

1375)3( 58 852 4524 

1378 50 884 3723 

1380 51 758 3841 

1382  48 713 3499 

1385)4( 42 624 3103 

 .وتأسیسات موجود سالن، درآن قابل پرورش می باشند روسی است که با توجه به امکاناتمنظور از ظرفیت سالن،تعداد مرغ و یا خ) 1(

 .) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد2(

 .) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد3(

  آمارگیري صورت نگرفته است. 1385) بعد از سال 4(
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
 ه کشی و تولید کنندگان انواع جوجه یکروزهتعداد موسسات جوج -31-4

 سال
تعداد 
 موسسه

 تعداد تولید کنندگان انواع جوجه یکروزه

 مرغ تخمگذار مرغ گوشتی
مرغ مادر 

 گوشتی
مرغ مادر 
 تخمگذار

 سایر ماکیان مرغ بومی

1375)1( 28 22 6 - - - 2 

1378 27 21 8 - - 4 2 

1380 28 23 7 1 1 2 1 

1382 27 25 6 0 0 0 0 

1384)2( 31 26 5 1 1 0 0 

 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.1(

  آمارگیري صورت نگرفته است. 1384) بعد از سال 2(
 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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 )1(5138صنعتی:هاي  به شاغالن با مزد و حقوق گاوداريها  متوسط تعداد شاغالن دایم و انواع پرداختی هاي گاوداري-32-4

 شرح

جبران خدمات مزد و حقوق بگیران                 تعداد شاغالن
 (ده هزار ریال)

 جمع
شاغالن بدون 

 مزد
مزد و حقوق 

 بگیران
 مزد و حقوق

سایر پرداختیهاي 
 نقدي و غیرنقدي

 4262015 21426711 8734 4517 13251 کل گاوداریها

 3906316 18076553 7307 2542 9849 گاوداریهاي تولید کننده شیر

  آمارگیري صورت نگرفته است. 1385) بعد از سال 1(
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  

مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی و مرغ متوسط تعداد شاغالن و انواع پرداختی به شاغالن با مزد و حقوق  -33-4
 )1(1390 تخمگذار:

  تعداد کل  شرح
بدون تعداد شاغالن   شاغالن با مزد و حقوق

  مزد و حقوق

 پرداختی مزدوحقوق  زن  مرد
  (ده هزار ریال) 

سایرپرداختیها          
  زن  مرد  (ده هزار ریال)

مرغداریهاي پرورش 
 گوشتیدهنده مرغ 

1136  839  5  2481910  1572782  292  0  

مرغداریهاي پرورش 
 دهنده مرغ تخمگذار

965  864  5  2656004  1442054  96  0  

  آمارگیري صورت نگرفته است. 1390) بعد از سال 1(
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  

 



 

 

 (ده هزار ریال)                         )1( 8513نوع اموال سرمایه اي:  بر حسبارزش سرمایه گذاري گاوداریهاي صنعتی  -34-4

 گاوداریهاي تولید کننده شیر کل گاوداریها اموال سرمایه اي

 100308 109260 جمع

آالت و تجهیزات نیرو، ابزار و وسایل کار بادوام و  ماشین
 لوازم تجهیزات اداري

51129 47828 

 14720 16646 وسایل نقلیه

 36153 39878 ساختمان

 771 771  نرم افزارهاي کامپیوتر

 836 836 سایر

  آمارگیري صورت نگرفته است. 1385) بعد از سال 2(
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  
  )ده هزار ریال(                               )2(1384نوع اموال سرمایه اي:  بر حسب )1(ایه گذاري مرغداریهاي صنعتیسرم -35-4

 

 اموال سرمایه اي
موسسات جوجه 

  کشی
موسسات پرورش 
 دهنده مرغ مادر

مرغداریهاي پرورش دهنده 
 مرغ تخمگذار و پولت

 5592951 280560 423706 جمع

جهیزات نیرو، ابزار و وسایل ماشین آالت و ت
 کار بادوام و لوازم تجهیزات اداري

255104 99888 2455941 

 217408 27564 28673 وسایل نقلیه

 2856351 107897 132816 ساختمان

 15906 15700 5040 نرم افزارهاي کامپیوتر

 47345 29511 2074 سایر

 .در دسترس نبوده است غ گوشتی) اطالعات مربوط به مرغداریهاي پرورش دهنده مر1(

  آمارگیري صورت نگرفته است. 1384) بعد از سال 2(
 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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  تعداد گاو و گوساله گاوداریهاي صنعتی فعال - 4- 36

 سال
  تعداد گاو و گوساله گاوداریهاي تولید کننده شیر تعداد گاو و گوساله کل گاوداریها

 بومی نژاد خارجی عجم بومی نژاد خارجی جمع 

1375)1( 181909 167722 14187 177292 165651 11641 

1379 156144 145219 10925 145517 141985 3532 

1383  327814 242951 84863 206380 204012 2368 

1386  342789  281213  61576  255967  249761  6206  

1389  377081 309334 67747 - - - 

 .تان قزوین نیز می باشدشامل اطالعات اس )1(

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  

  
 مقدار تولید شیر و کود گاوداریهاي صنعتی - 4- 37

 شیر(هزارتن)  سال
 کود (هزار متر مکعب)

 گاوداریهاي تولید کننده شیر کل گاوداریها

1378 411 477 452 

1382  506 569 435 

1385  757 1002 0 

1388  949  1953  0  

1389)1(  266  4444  0  

 .می باشد 1389اطالعات فقط شامل سه ماهه اول سال ) 1(

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  



 

 

 )تن –(هزار رأس                   )1(تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاههاي رسمی استان -4- 38

 سال 
 بز و بزغاله و بره گوسفند جمع

 وزن تعداد  وزن اد تعد وزن تعداد 

1375 963 41673 755 13573 52 696 

1380 2668 84249 2196 31013 113 1348 

1385 2951 91798 2402 34116 186 2310 

1387  2807 86065 2394 34290 90 1173 

1388  2026 69898 1655 23685 85 1084 

1389 1517 56921 1177 16949 98 1265 

1390 1615 57779 1328 19747 52 700 

1391 1626 55633 1377 21105 39 602 

 
  

 
 

 سال 
 شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاو میش گاو و گوساله

 وزن تعداد  وزن تعداد  وزن تعداد 

1375 156 27355 // 2 // 47 

1380 349 50131 // 1 10 1756 

1385 360 54891 // 3 3 478 

1387  321 50247  0  0 2 355 

1388  283 44723  0  0 3 406 

1389 240 38409 0 0 2 298 

1390 233 37075 // // 2 256 

1391 209 33717 // 1 1 208 

 .شامل آمار کشتارگاههاي خصوصی که با مجوز سازمان دامپزشکی فعالیت داشته اند نیز می باشد 1376) از سال 1(

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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  ف انواع دام ذبح شده در کشتارگاههاي رسمی استانوزن الشه قابل مصر -2-4

  

  

  4-38مبنا: جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 )(تنمقدار تولیدات مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ گوشتی                                                                                -39-4

 کود )1(مرغ حذفی مرغ پرورش یافته  سال

1375)2( 131618 1196 105875 

1378 63125 2912 59725 

1379 53119 730 54420 

1382  72350 863 57640 

1389  41647  8  43296  

1390 57910 27 26751 

) گوشت مرغ و خروس هاي حذفی که به دالیل مختلف از رده خارج می شوند و یا در پایـان دوره بهـره بـرداري بـه 1(
 .د، قابل استفاده استکشتارگاه انتقال می یابن

 .شامل اطالعات استان قم نیز می باشد) 2(

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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 (تن) مقدار تولیدات مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار                                                                               -40-4

 تخم مرغ خوراکی سال
لنبه و تخم مرغ 

 شکسته
 کود )1(مرغ حذفی

1379  127161 2554 4564 124105 

1381  122983 4784 4163 118043 

1384  159506  4050  6903  174910  
1389  118041  -  3216  98881  

1390  38482 - 127 29488 

ایـان دوره بهـره بـرداري بـه گوشت مرغ و خروس هاي حذفی که به دالیل مختلف از رده خارج می شوند و یـا در پ )1(
 .کشتارگاه انتقال می یابند، قابل استفاده است

 .مرکز آمار ایران -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 )(تن   مقدار انواع تولیدات موسسات پرورش دهنده مرغ مادر                                                                                -41-4

 سال 
 خم مرغ نطفه دارت

 نژاد بومی نژاد تخمگذار نژاد گوشتی 

4137)2(  235590 39469 0 

1377 248053 16182 0 

1379 159929 16264 0 

1381  221373 13848 0 

1384  162168 9906 0 

  
  
  

 کود )1(مرغ حذفی لنبه و تخم مرغ شکسته تخم مرغ خوراکی سال 

4137)2( 2562 142 2440 36971 

1377 5325 0 3475 35984 

1379 1957 224 3674 23816 

1381 2354 287 6017 25329 

1384 1049 677 1644 19574 

) گوشت مرغ و خروس هاي حذفی که به دالیل مختلف از رده خارج می شوند و یـا در پایـان دوره بهـره بـرداري بـه 1(
 .کشتارگاه انتقال می یابند، قابل استفاده است

 .شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد )2(

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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 1382شهرستان:  بر حسببهره برداریهاي پرورش دهنده زنبور عسل، تعداد کندو و مقدار تولید عسل با موم  -4- 42

 تعداد بهره بردار شهرستان

 کندوي نوع قدیم کندوي نوع جدید

تولید عسل با موم    تعداد کندو
 ( کیلوگرم)

 تعداد کندو
تولید عسل با موم      

 ( کیلوگرم)

 5914 793 494801 50267 1137 کل استان

 0 0 1141 176 11 اسالمشهر

 5 2 2523 277 9 پاکدشت

 1277 112 9906 754 41 تهران

 2152 172 216665 19687 296 دماوند

 0 0 8 3 2 رباط کریم

 400 60 201 71 12 ري

 241 88 48552 6167 255 الغساوجب

 816 202 43945 4899 161 شمیرانات

 65 11 15747 1408 32 شهریار

 192 67 30044 3057 74 فیروزکوه

 751 72 124068 13325 213 کرج

 4 4 1011 260 16 نظرآباد 

 11 3 990 183 15 ورامین

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  

  



 

 

  سال در پایان ،کار و رفاه اجتماعیپوشش اداره کل تعاون تحتنی کشاورزي فعال مشخصات عمومی شرکتهاي تعاو-43-4

 سرمایه (هزارریال) شاغالن عضو تعداد  سال و شهرستان

1370 21 270 191 1905350 

1375 78 6925 6952 16421792 

1380 422 12481 11181 54447278 

1385 855 23629 20285 81144879 

1387  1337 31169 19061 104091795 

1388 1419 38328 21528 100232855 

1389  1128  20942  14668  90768467  
1390  1230  17518  17100  100873327  

1391 1232 23800 17365 110953327 

 2764425 121 178 23 اسالمشهر

 10500 3 7 1  بهارستان
 13932900 957 772 95 پاکدشت

 1088050 639 525 61  پیشوا

 22570266 5570 10322 252 و پردیس نتهرا

 7112814 2308 3400 107 دماوند

 597900 145 178 19 رباط کریم 
 11538920 2089 1068 85 ري

 100800 47 440 5 شمیرانات
 9076537 758 748 76 شهریار 

 20033295 2405 3421 227  فیروزکوه

 31500 17 23 3 قدس
 6648868 251 213 27  مالرد

 15446552 2055 2505 251 و قرچکمین ورا

 .اداره کل تعاون استان تهران -مأخذ
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 مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی کشاورزي تحت پوشش سازمان تعاون روستائی در پایان سال -44-4

 سرمایه(هزارریال) شاغالن عضو تعداد سال و شهرستان

1365 6 2490 17 41275 

1370 24 4893 176 3366356 

1375 40 14152 256 6237124 

1380 71 18519 290 28637329 

1385 80 19711 365 50091004 

1387  81 22114 490 98167000 

1388 90 22965 498 80650042 

1389  66  14104  206  85593236  
1390  74  13118  187  96421336  

1391 56 12213 186 139571657 

 1360790 5 343 3 اسالمشهر
 1236353 2 1079 3 پاکدشت

 0 0 0 0  پیشوا
 92430505 109 2649 15 تهران 

 6453373 18 2049 7 دماوند و پردیس

 850000 4 186 2 رباط کریم و بهارستان
 29436673 13 1216 4 ري

 1379837 5 350 5  شمیرانات

 1908654 6 2233 3 شهریار

 760630 10 1434 5 فیروزکوه
 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0  مالرد

 3754842 14 674 9  قرچکورامین و 

 سازمان تعاون روستائی استان تهران. -مأخذ
  
  



 

 

 (هکتار)                                                                                                   1391 مراتع و بیابانها: مساحت جنگلها، -45-4

 مساحت  شرح

 14974 جنگل طبیعی

 919764 مرتع

 104902 بیابان

 .اداره کل منابع طبیعی استان تهران-مأخذ

  

  
  (هکتار)                                                                                                               مساحت جنگلکاري  - 46-4

 خصوصی دولتی جمع سال

1370)1( 959  709 250 

1375 900 150 750 

1380 200 0 200 

1385  330 0 330 

1387 0 0 0  
1388  15  15 0  
1389  501  461  40  
1390 2640 2129 511 

1391  400  0 400  

 .شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد ) 1(

 .اداره کل منابع طبیعی استان تهران -مأخذ
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 1391بانها: مساحت جنگلها، مراتع و بیا -3-4

  

  
  

  

  4-45مبنا: جدول 

  

  

  

  

  

  



 

 

 و مراتع موارد و مساحت آتش سوزي در جنگلها - 4- 47

 سال
 مساحت مورد حریق(هکتار) موارد آتش سوزي

 مراتع جنگلها جمع مراتع جنگلها جمع

1375 19 18 1 8 7 1 

1380 11 10 1 24 23 1 

1385 9 8 1 113 7 106 

1387 9 6 3 45 5 40 

1388  4  1  3  2  1  1  

1389  9  0  9  125  0  125  

1390 2 1 1 1 1 0 

1391  7  4  3  6  4  2  

  .اداره کل منابع طبیعی استان تهران -مأخذ
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  اهم فعالیتهاي انجام شده در زمینه مرتعداري و اصالح مراتع توسط اداره کل منابع طبیعی - 4- 48

 سال
بوته کاري و تولید 

 نهال(هزاراصله)
اري وکشت کپه ک

 مستقیم(هکتار)
کودپاشی 

 مراتع(هکتار)
ذخیره نزوالت 
 آسمانی(هکتار)

1370 3350 6975 4670 3050 

1375 470 800 100 1300 

1380 868 2190 2464 1550 

1385 630 2027 347 303 

1387  177 950 150 105 

1388  80  450  30  50  
1389  75  384  50  30  
1390 75 350 0 0 

1391  0  0  0  0  

  
  

  اداره کل منابع طبیعی استان تهران. -مأخذ
  

 حفرچاه مالداري(حلقه) احداث آبشخور(دستگاه) سال
تبدیل دیمزارهاي کم 
 بازده به مراتع(هکتار)

ممیزي وتنسیق       
 مراتع (هکتار)

1370 19 5 1210 288322 

1375 10 5 315 100000 

1380 38 3 320 34212 

1385 17 0 125 10000  
1387  18 0 210 10000 

1388  16  0  20  6275  
1389  9  0  10  14975  
1390 6 0 25 1770 

1391  0  0  0  3474  



 

 

 فعالیتهاي انجام شده در زمینه تثبیت شنهاي روان و بیابان زدائی -4- 49

 

 سال
احداث 

 خزانه(هزاراصله)
تولید نهال 

 گلدانی(هزاراصله)
 نهالکاري(هکتار)

بذرپاشی و 
 )بذرکاري(هکتار

1370 0 152 2100 7300 

1375 0 0 1460 2440 

1380 600 0 1612 1000 

1385 0 325 980 0 

1387  0  133 288 0 

1388  0  59  220  0  
1389  0  122  488  0  
1390 0 20 80 0 

1391  0  25  17  0  

  

 حفاظت وقرق(هکتار) احداث بادشکن(کیلومتر) جمع آوري و تهیه بذر(تن) سال

1370 147 13 0 

1375 34 0 31000 

1380 9 0 80500 

1385 0 0 3995 

1387  0 0 41000 

1388  0  0  3540  
1389  0  0  47294  
1390 0 0 6530 

1391  0  0  43544  

 .اداره کل منابع طبیعی استان تهران -مأخذ
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 (تن)                                                                           مقدار تولید ماهی                                                                - 50-4

 مزارع پرورش ماهی جمع سال 
منابع طبیعی و نیمه 

 طبیعی  و قفس
 خاویاري

1380 1078 861 217 0 

1385  2467 2207 260 0 

1387  3248 2988 260 0 

1388  3406  3386  20  0  

1389  2956  2546  410  0  

1390 4002 3477 508 17  

1391                                                                                                                             4609 3952 640 17 

 .سازمان جهاد کشاورزي استان تهران. معاونت تولیدات دامی. مدیریت امور آبزیان -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 پرورش ماهی -51-4

 سال و شهرستان
 ال در استخر خاکیآپرورش قزل 

 تولید(تن) مساحت مفید(هکتار) گاهتعداد کار

1380 2 1/3 14 

1385  5 2/1 25 

1387  11  0/3  57  
1388  4  1/0  25  
1389  0  0/0  0  
1390 0 0/0 0 

1391 0 0/0 0 

 0 0/0 0 اسالمشهر

 0 0/0 0  بهارستان

 0 0/0 0 پاکدشت

 0 0/0 0  پیشوا

 0 0/0 0  پردیس

 0 0/0 0 تهران

 0 0/0 0 دماوند

 0 0/0 0 یمرباط کر

 0 0/0 0 ري

 0 0/0 0 شمیرانات

 0 0/0 0 شهریار

 0 0/0 0 فیروزکوه

 0 0/0 0  قدس

 0 0/0 0  قرچک

 0 0/0 0 مالرد

 0 0/0 0 ورامین

☜ 
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 پرورش ماهی (دنباله) -51-4

 سال و شهرستان
 منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی

 تولید(تن) مساحت مفید(هکتار) تعداد منبع

1380 6 0/1030 217 

1385  2 0/300 260 

1387  6  0/320  260  
1388  7  0/530  20  
1389  1  0/200  410  
1390  4  0/590  508  

1391 5 0/4148 640 

0/0 0 اسالمشهر  0 

0/0 0  بهارستان  0 

0/0 0 پاکدشت  0 

0/0 0  پیشوا  0 

0/0 0  پردیس  0 

0/0 0 تهران  0 

 2 0/68 2 دماوند

0/0 0 رباط کریم  0 

0/200 1 ري  552 

0/3880 2 شمیرانات  86 

0/0 0 شهریار  0 

0/0 0 فیروزکوه  0 

0/0 0  قدس  0 

0/0 0  قرچک  0 

0/0 0 مالرد  0 

0/0 0 ورامین  0 

☜  
  
 
  



 

 

 پرورش ماهی(دنباله) -51-4

 سال و شهرستان
 مزارع دومنظوره سردآبی

 تولید(تن) مساحت مفید(هکتار) تعداد کارگاه

1380 119 4/2 150 

1385  123 8/6 357 

1387  86  4/3  407  
1388  123  7/2  596  
1389  83  6/0  568  
1390 93 2/6 762 

1391 125 3/9  977 

5/0 12  اسالمشهر  80 
 0 0 0  بهارستان
2/0 5 پاکدشت  13 

 0 0/0 0 پیشوا
 0 0/0 0 پردیس

2/0 9  تهران  70 
4/1 25 دماوند  74 

0/1 10 رباط کریم  166 

5/0 8 ري  39 

3/1 5 شمیرانات  51 
0/1 8 شهریار  113 

0/1 16 فیروزکوه  216 

2/0 7 قدس  23 

0/0 0  قرچک  0 
0/1 11 مالرد  88 

0/1 9 ورامین  44 

☜  
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 پرورش ماهی(دنباله) -51-4

 شهرستان
 مزارع دومنظوره گرم آبی

 تولید(تن) مساحت مفید(هکتار) تعداد

 166 0/9 56 کل استان

0/1 2 هراسالمش  3 

0/0 0  بهارستان  0 
0/1 7 پاکدشت  22 

0/1 4 پیشوا  25 

 0 0/0 0  پردیس
0/1 3 تهران  20 
1/0 1 دماوند  1 

4/0 3 رباط کریم  7 

1/0 1 ري  // 
2/1 1 شمیرانات  22 

0/1 12 شهریار  5 

 0 0/0 0 فیروزکوه
1/0 3 قدس  5 

0/0 0  قرچک  0 
0/1 10 مالرد  19 

1/1 9 ورامین  37 

☜  
  
  
  
  
  
  



 

 

 پرورش ماهی(دنباله) -51-4

 سال و شهرستان
  سردآبیمزارع 

 تولید(تن) مساحت مفید(هکتار) تعداد

1380 18 3/9 610 

1385  36 2/8 1675 

1387  27  0/7  1959  
1388  21  3/6  2130  
1389  13  1/2  1400  
1390  16 0/4 2122 

1391 16 0/5 2318 

 0 0/0 0 اسالمشهر
 0 0/0 0  بهارستان
 0 0/0 0 پاکدشت

 0 0/0 0 پیشوا
0/1 1  پردیس  237 

0/1 1 تهران  14 

0/1 3 دماوند  1396 

 0 0/0 0 رباط کریم
 0 0/0 0 ري

 0 0/0 0 شمیرانات
 0 0/0 0 شهریار

0/2 11 فیروزکوه  671 
 0 0/0 0 قدس

 0 0/0 0  قرچک
 0 0/0 0 مالرد

 0 0/0 0 ورامین

☜  
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 دنباله)پرورش ماهی( -51-4

 سال و شهرستان
 گرم آبیمزارع 

 تولید(تن) مساحت مفید(هکتار) تعداد

1380  9 23/4 87 

1385  6 6/50 150 

1387  21  0/63  259  
1388  31  1/74  285  
1389  5  3/64  283  
1390  33  2/57  165  

1391 2 0/51 110 

 0 0/0 0 اسالمشهر
 0 0/0 0  بهارستان
 0 0/0 0 پاکدشت

 0 0/0 0 پیشوا
 0 0/0 0  پردیس

 0 0/0 0 تهران
 0 0/0 0 دماوند

 0 0/0 0 رباط کریم
 110  0/51 2 ري

 0 0/0 0 شمیرانات
 0 0/0 0 شهریار

 0 0/0 0 فیروزکوه
 0 0/0 0 قدس

 0 0/0 0  قرچک
 0 0/0 0 مالرد

 0 0/0 0 ورامین

☜    
 

  



 

 

 پرورش ماهی(دنباله) -51-4

  سال و شهرستان
 ستهمزارع مدارب

 تولید(تن) )هکتارمساحت مفید ( تعداد

1387 11 0/1 306 

1388  11  0/1  350  
1389  9  0/1  295  
1390  9  1/1  429  

1391  8 4/0 380 

 0 0/0 0 اسالمشهر
 0 0/0 0  بهارستان
 0 0/0 0 پاکدشت

 0 0/0 0 پیشوا
 0 0/0 0  پردیس

 0 0/0 0 تهران
 0 0/0 0 دماوند

 0 0/0 0 رباط کریم
 0 0/0 0 ري

 0 0/0 0 شمیرانات
 0 0/0 0 شهریار

 380 0/4 8 فیروزکوه
 0 0/0 0 قدس

 0 0/0 0  قرچک
 0 0/0 0 مالرد

 0  0/0 0  ورامین

☜ 
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 پرورش ماهی(دنباله) -51-4

 شهرستانسال و 
 خاویاري

 تولید(تن) هکتار)مساحت مفید ( تعداد

1390 1 0/1 17 

1391  5 4/0  17 

0/0 0 اسالمشهر  0 
 0 0/0 0  بهارستان
1/0 1 پاکدشت  2 

 0 0/0 0 پیشوا
 0  0/0 0  پردیس

1/0 3 تهران  14 

 0 0/0 0 دماوند
 0 0/0 0 رباط کریم

 0 0/0 0 ري
 0 0/0 0 شمیرانات

 0 0/0 0 شهریار
 0 0/0 0 فیروزکوه

 0 0/0 0 قدس
 0  0/0 0  قرچک

2/0 1 مالرد  1 
 0 0/0 0  ورامین

 ازمان جهاد کشاورزي استان تهران. معاونت تولیدات دامی. مدیریت امور آبزیان.س -مأخذ
  
  
  
  
  
  



 

 

 )(تن                                                              مقدار گوشت ماهی تولید شده در استان بر حسب نوع ماهی -52-4

 اريخاوی فیتوفاك بیگ هد آمور الآقزل  کپور معمولی جمع سال

1380 1078 61 774 46 15 182 0 

1385  2467 74 2096 56 19 222 0 

1387  3250  52  2991  38  13  156  0  

1388  3406 100 3121 34 37 114 0 

1389  2956  247  2263  69  69  208  0  

1390  4002  152  3360  148  140  185  17  

1391  4593 373 3747 124 83 249 17 

 .ي استان تهران. معاونت تولیدات دامی. مدیریت امور آبزیانسازمان جهاد کشاورز -مأخذ
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 )(میلیون قطعه  میزان تکثیر انواع گونه هاي بچه ماهیان                                                                                         -53-4

 اریومی)ماهیان زینتی (آکو قزل آال جمع  سال

1380  8 8 0 

1385  14 9 5 

1387  19  12  7  

1388 19 10 9 

1389  14  9  5  

1390  30  14  16  

1391 39 15 24 

 .سازمان جهاد کشاورزي استان تهران. معاونت تولیدات دامی. مدیریت امور آبزیان -مأخذ
  
  

  

  



                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 معدن

٢٣١ 
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آمــار و اطالعــات ارائــه شــده در ایــن فصــل از نتــایج        
کــه » آمــارگیري از معــادن در حــال بهــره بــرداري« 

توسط مرکز آمار ایران اجرا و منتشر می شود و نیز از 
 ، کـار و رفـاه اجتمـاعیتعاونآمارهاي ثبتی اداره کل 

در  الزم به ذکر اسـتشده است. تفاده استان تهران اس
بهره برداري کشـور،  طرح آمارگیري از معادن در حال

معادن شن و ماسـه بـه روش  نمونـه گیـري و سـایر 
صورت سرشماري،  مورد آمارگیري قرار می  معادن به

  گیرند.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه 
  شرح زیر است: 

ــدن ــ :مع ــار (ذخی ــه کانس ــه          مجموع ــدنی ک ره مع
بهره برداري از آن اقتصادي می باشد) و ماشـین آالت 

و تسهیالتی است که بـه منظـور اکتشـاف، تجهیـز و    
بهره برداري و کانه آرایی از کانسار ایجاد شـده اسـت. 
کانه آرایی نیز به کلیه عملیات فیزیکی و شیمیایی که 

کانه و یا به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از 
تفکیک کانه ها از یکدیگر صـورت مـی گیـرد اطـالق  

  می شود. 
معدنی است کـه داراي  معدن در حال بهره برداري:

مجوز بهره بـرداري از وزارت معـادن و فلـزات (بـراي 
ــهرداریها و  ــا از ش ــه) ی ــن و ماس ــر از ش ــادن غی مع

  فرمانداریها (براي معادن شن و ماسه) می باشد و در 
روز بــه صــورت  30، حــداقل مــدت ســال آمــارگیري

پیوسته یا ناپیوسته ، مجموعه اي از عملیات استخراج 
موارد همراه با کانه آرایی براي به دست  در پاره اي از 

  آوردن کانه قابل فروش در آن انجام می شود.

  

  

  
مدیریتی است که توسـط افـراد  مدیریت خصوصی:

  یا موسسات خصوصی اعمال می شود.

ــومی: ــدیریت عم ــط    م ــه توس ــت ک ــدیریتی اس م
وزارتخانـه هـا، سـازمانهاي دولتـی، نهادهـاي انقـالب 

  اسالمی، بانکها و شهرداریها اعمال می شود.

کلیه افرادي هستند که در داخل یـا خـارج   شاغالن:
از معدن به صورت تمام وقت یا پاره وقت براي معـدن 
کار می کنند. شاغالن از نظر وظیفه اي که بـه عهـده 

به شاغالن خط تولید (ماهر و غیرماهر) و سـایر دارند 
  شاغالن تفکیک می شوند.

کارکنانی هسـتند کـه بـه  شاغالن ماهر خط تولید:
اعتبار دانش فنی و تجربـه اي کـه کسـب کـرده انـد، 
توانایی انجام یک قسمت از کـار فنـی خـط تولیـد را 
داشته باشند، ماننـد مهندسـان مـاهر، تعمیرکـاران و 

  رانندگان.
کارکنـانی هسـتند کـه  الن ساده خط تولیـد:شاغ

شغل مورد تصدي آنان در خط تولید نیاز بـه تعلـیم و 
کسب تجربه ندارد، ماننـد کـارگران سـاده، بـاربران و 

  بارگیران.

کارکنـانی هسـتند کـه در معـدن یـا  سایر شاغالن:
دفتر مرکزي به کـار اداري مـالی و خـدماتی اشـتغال 

  می شوند. دارند و عموماً کارمند نامیده

عبارت اسـت  جبران خدمات مزد و حقوق بگیران:
از پرداخت مزد و حقوق و سایر پرداختیها (پول، کـاال 

  و ...) به مزد و حقوق بگیران.
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منظور از مزد و حقوق، مجموع پرداختیهاي کارگـاه  -
به صورت پول و یا کاال تحت عنوان مزد و حقـوق بـه 

  مزد و حقوق بگیران است.

ختیها (پول، کاال و ...) شامل پاداش، اضافه سایر پردا -
کار، هزینه خوراك و پوشاك، هزینـه ایـاب و ذهـاب، 
حق اوالد، حق عائله مندي، حق مأموریت، بدي آب و 
هوا ، سهم کارفرما از بیمه هـاي اجتمـاعی، خواربـار، 

  بلیط اتوبوس و ... به مزد و حقوق بگیران است.

دنی حاصـل از مجموع مـواد معـ تولید مواد معدنی:
یـک رشـته فعالیـت اسـتخراج اسـت کـه بـه اشـکال 
گوناگون قابل عرضه به بازار می باشد. شایان ذکراست 
که در بعضی از رشته فعالیتها یا معادن، مـواد معـدنی 
به همان صـورتی کـه از کانسـار اسـتخراج مـی شـود 
عرضه می گـردد در صـورتی کـه در بعضـی دیگـر از 

مواد اسـتخراج شـده پـس از رشته فعالیتها یا معادن، 
انجام عملیات فیزیکی یا شیمایی الزم به منظور جـدا 
کردن قسمتی از مواد باطلـه، تفکیـک کانـه هـا و یـا 
افزایش عیار ماده خام به بازار عرضه می شـود. ضـمناً 
در یک رشته فعالیت ممکن است چند ماده معدنی به 

اسـتخراج سـنگ « دست آید مثالً در رشـته فعالیـت 
،  ســنگ مــس، کنســانتره مــس و کنســانتره »مــس

مولیبدن حاصل می شود که مجموع آنها تولید رشـته 
  فعالیت مزبور به حساب آید.

  ارزش مواد معدنی استخراج شده و  ارزش تولیدات:

سایر تولیدات معدن بـه قیمـت تولیـد کننـده یعنـی 
  قیمت فروش به مشتریان در محل معدن است.

 ):اموال سرمایه اي تغییرات گذاري(ارزش سرمایه
عبارت است از تغییـرات ایجـاد شـده در ارزش امـوال 

  سرمایه اي (ماشین آالت، ابزار و وسایل کار بادوام و 

  

تجهیزات اداري وسایل نقلیه، سـاختمان و زمـین، راه 
اختصاصی، توسـعه و اکتشـاف و سـایر) شـامل ارزش 
خرید، تحصیل یا ساخت امـوال سـرمایه اي جدیـد و 

  میرات اساسی امـوال سـرمایه اي موجـود درهزینه تع
  انتقال اموال سرمایه اي.منهاي ارزش فروش یا معدن،

ــزوده: ــا  ارزش اف ــت از ارزش دریافتیه ــارت اس عب
  (ستانده ها) منهاي ارزش پرداختیها (داده ها).

عبارت است از ارزش  ارزش دریافتیها (ستانده ها):
و تعمیـر تولیدات مواد معدنی، سایر تولیدات، سـاخت 

اساســی امــوال ســرمایه اي توســط شــاغالن و ســایر 
دریافتیهاي معادن که شامل دریـافتی بابـت کارهـاي 
کنتراتــی، تعمیــرات جزیــی ســاختمان و لــوازم و 
تجهیــزات اداري، تعمیــرات جزیــی ماشــین آالت، 

  آزمایشگاه و ... می باشد.

عبارت از ارزش مـواد و  ارزش پرداختیها (داده ها):
ایل کار کم دوام، سوخت مصرف شـده،  آب ابزار و وس

و برق خریداري شـده و سـایر پرداختیهـا کـه شـامل 
پرداختـی بابــت کارهـاي کنتراتــی، تعمیـرات جزیــی 
ساختمان و لوازم و تجهیزات اداري،  تعمیرات جزیـی 

  ماشین آالت، آزمایشگاه و ... می باشد.

کشـاورزي،  -4رجوع کنید بـه فصـل شرکت تعاونی:
  شیالت. جنگلداري و

نوعی شـرکت تعـاونی اسـت  شرکت تعاونی معدنی:
که در زمینه استخراج، بهـره بـرداري و فـروش مـواد 

  استخراج شده از معادن فعالیت دارد.
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  گزیده اطالعات:

 بر اساس نتایج طرح آمارگیري از معادن فعـال اسـتان
  معــدن در حــال 118تعــداد  1390در ســال  تهــران،

بـه وجود داشـته اسـت. نتـایج بهره برداري در استان 
نفـر در  2725دست آمده نشان می دهد، در مجمـوع 

این معادن به کار اشتغال داشته اند که تعداد شـاغالن 
درصــد کـاهش یافتــه  2/13، 1389نسـبت بــه سـال 

  است.

 1366 در همین سال ارزش تولیدات معـادن بـالغ بـر
که در بـین فعالیـت هـاي مختلـف  میلیارد ریال بوده

سـنگ معـادن  و 990بـا حـدود  شن و ماسـه معادن
میلیـارد ریـال بـاالترین ارزش  289بـا بـیش از آهک 

  تولیدات ساالنه را داشته اند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــال ــادن در ح ــت مع ــل از فعالی ــزوده حاص       ارزش اف
ــرداري   1201حــدود  1390در ســال  اســتانبهــره ب

با بیش  میلیارد ریال بوده است که معادن شن و ماسه
میلیـارد  175 معادن سنگ آهک با حـدود  و 972 از

ریال داراي بـاالترین میـزان ارزش افـزوده بـوده انـد. 
درصـد از  95بیش از مجموع ارزش افزوده این معادن 

کل ارزش افزوده این بخش را به خود اختصـاص داده 
  است.

ـــال  ـــوع  1390در س ـــال  473از مجم ـــارد ری     میلی
 7/99 ره بـرداريمعـادن در حـال بهـسرمایه گـذاري 

الت، ابزار و وسایل کار بادوام درصد مربوط به ماشین آ
  تجهیزات اداري بوده است.و 
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 ٢٣٦ 

 فعالیت بر حسبمشخصات عمومی معادن درحال بهره برداري  -1-5
 

  سال و فعالیت
 تعدادمعادن

جبران خدمات مزد و       )1(تعداد شاغالن
مدیریت  معج حقوق بگیران (میلیون ریال)

 عمومی
مدیریت 
 خصوصی

1365)2( 70 42 28 1298 1250 
1370)2( 154 44 110 1906 3690 
1375)3( 195 171 24 2467 18800 
1380 94 10 84 1198 18298 
1385 89 10 79 1078 29333 
1386 73 2 71 1026 42859 
1387 78 2 76 1026 39448 
1388  204  2  202  4372  252799  
1389 169 2 167 3138 181586 

1390 118 115 3 2725 221352 

 304 4 0 1 1  منگنز

 862 10 0 1 1 بوکسیت

 175093 2225 2 82 85 شن و ماسه

 0 0 0 0 0 سنگ تزئینی
 12403 168 0 15 15 سنگ الشه

 17193 166 0 8 8  سنگ آهک

 5172 52 0 3 3  سنگ گچ

 1356 15 0 2 2  سولفات سدیم

 84 8 0 1 1  باریت

 6640 62 1 0 1  زرنیخ
 2246 14 0 1 1 سیلیس

) در معادنی که انجام بخشی از فعالیت استخراج بصورت کنتراتی به دیگران واگذار شده شاغلین آن بخش از فعالیت 1(
 معدن جزو شاغلین به حساب نیامده است.

 ) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد.2(
 قزوین نیز می باشد. ) شامل اطالعات استان3(
 ، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران -خذأم
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 ٢٣٧

  

  تعداد معادن در حال بهره برداري -1-5
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 ٢٣٨ 

 فعالیت بر حسبمعادن در حال بهره برداري )1(تعداد شاغالن -2-5
 

 جمع سال و فعالیت
  سایر کارکنان کارکنان خط تولید

 ساده ماهر (اداري، مالی و خدماتی)

1365  1298 739 429 130 
1370 1906 1054 621 231 
1375 2467 1103 771 593 
1380 1198 675 367 156 
1385 1013 565 321 127 
1386 1026 568 327 131 
1387 1026 548 371 107 
1388  4371  1438  1904  1029  
1389 3138 1359 515 1264 

1390  2725 1131 1025 569 

 0 0 4 4 نزمنگ
 1 0 9 10 بوکسیت

 505 881 840 2225 شن و ماسه

 0 0 0 0 سنگ تزئینی
 18 79 71 168 سنگ الشه

 19 38 109 166 سنگ آهک

 11 9 32 52  سنگ گچ
 7 3 5 15  سولفات سدیم

 1 2 4 8  باریت
 6 8 48 62  زرنیخ

 2 4 8 14 سیلیس

راج بصورت کنتراتی به دیگران واگذار شده شاغلین آن بخش از فعالیت ) در معادنی که انجام بخشی از فعالیت استخ1(
 معدن جزو شاغلین به حساب نیامده است.

 ، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران -خذأم
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 ٢٣٩

 میلیون ریال) - زارتنه(                              فعالیت  بر حسبمقدار و ارزش تولید مواد معدنی در حال بهره برداري  - 3-5
 

 فعالیت
 مقدار

1385 1386 1387 1388 1389 1390 

 32981 13752 32316 9878 12119 7825 جمع

 0 1 2 2 3 1 منگنز

 57 70 50 45 50 15 بوکسیت

 25809 - 15638 - - - شن و ماسه

 0 49 50 43 17 22 سنگ تزیینی
 191 368 543 495 409 735 سنگ الشه

 0 0 100 0 0 0 سنگ باالست
 5620 12573 14986 8309 10636 6560 سنگ آهک

 1048 406 664 785 752 222 سنگ گچ

 0 0 0 0 0 0 کائولن خاك نسوز و

 0 0 0 0 10 11 بنتونیت و گل سرشوي

 19 20 25 22 21 27 سولفات سدیم

 1 4 1 1 1 7 باریت
 0 0 19 20 22 20 سنگ فسفات

 0 0 4 4 4 3 استخراج نمک

  25  24  0 0  0  0  زرنیخ
 210 236 233 152 191 201 سنگ سیلیس

 0 0 0 0 1 1 تالک

☜ 
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 ٢٤٠ 

 میلیون ریال) - (هزارتن              فعالیت(دنباله)       بر حسبمقدار و ارزش تولید مواد معدنی در حال بهره برداري  - 3-5
 

 فعالیت
 ارزش

1385 1386 1387 1388 1389 1390 

 1366492 995317 1080118 300610 253159 )1(632146 جمع

 466 1882 2805 2106 3614 1260 منگنز

 2857 3500 2000 1800 2500 1500 بوکسیت

 989709 545129 723333 - - - شن و ماسه

 0 5507 6469 12490 7030 6332 سنگ تزیینی
 13710 20591 28575 29499 16406 24608 سنگ الشه

 0 0 12749 0 0 0 سنگ باالست
 289421 358233 254182 189430 186301 149840 سنگ آهک

 23844 17936 15118 12315 10732 7860 سنگ گچ

 0 0 0 0 1200 817 بنتونیت و گل سرشوي

 3308 1118 1019 937 1173 1549 سولفات سدیم

 178 1043 650 185 1743 1050 باریت

 0 0 19000 18000 8360 6400 سنگ فسفات

 0 0 340 342 320 250 استخراج نمک

 32500  30000  0 0  0  0  زرنیخ 
 10500 10379 13878 33506 13500 12231 سنگ سیلیس

 0 0 0 0 280 725 تالک

  میلیون ریال استخراج زغال سنگ می باشد که در جدول فوق منظور نشده است. 240به دلیل )مغایرت سرجمع با اجزاء1(
 ، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.یرانمرکز آمار ا -خذأم
  
  
  
  
  
  
  
  



 معدن -5                                                                                            1391-سالنامه آماري استان تهران

 ٢٤١

 میلیون ریال)(    1390فعالیت:  بر حسبارزش افزوده و ارزش پرداختیها و دریافتیهاي معادن در حال بهره برداري  -4-5
 

 دریافتیها ( ستانده ها) پرداخت (داده ها) ارزش افزوده فعالیت

 1736147 535363 1200784  جمع

 466 142 324 منگنز

 2994 2578 416 بوکسیت

 1353698 381685 972013 شن و ماسه

 0 0 0 سنگ تزیینی
 14250 6396 7855 سنگ الشه

 292408 117887 174521 سنگ آهک

 25836 9211 16625 سنگ گچ

 3308 58 3249 سولفات سدیم

 186 47 140 باریت

 32500 16727 15773 زرنیخ
 10500 633 9868 سیلیس

 ، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران -خذأم
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 ٢٤٢ 

 (میلیون ریال)                1390فعالیت و نوع اموال سرمایه اي:  بر حسبسرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري  -5-5
 

 جمع فعالیت
ماشین آالت ، ابزار و وسایل 
 کار بادوام و تجهیزات ادراي

 ساختمان وزمین هوسایل نقلی

 501 175 471540 472515  جمع

 0 0 311 311 منگنز
 0 0 0 0 بوکسیت

 500 175 461189 461899 شن و ماسه
 0 0 0 0 سنگ تزیینی

 2 0 536 538 سنگ الشه

 0 0 6538 6538 سنگ آهک
 0 0 1772 2036 سنگ گچ

 0 0 43 43 سولفات سدیم
 0 0 0 0 باریت
 0 0 300 300  زرنیخ

 0 0 850 850 سیلیس

☜ 
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 ٢٤٣

 (میلیون ریال)    (دنباله)1390فعالیت و نوع اموال سرمایه اي:  بر حسبسرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري  -5-5
 

 سایر نرم افزارهاي رایانه اي توسعه اکتشافات راه اختصاصی فعالیت

 0 36 0 263 جمع

 0 0 0 0 منگنز

 0 0 0 0 بوکسیت

 0 36 0 0 و ماسه شن

 0 0 0 0 سنگ تزیینی

 0 0 0 0 سنگ الشه

 0 0 0 0 سنگ آهک

 0 0 0 263 سنگ گچ

 0 0 0 0 سولفات سدیم

 0 0 0 0 باریت

 0 0 0 0 زرنیخ

 0 0 0 0  سیلیس

 ، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران -خذأم
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 ٢٤٤ 

 در پایان سال ، کار و رفاه اجتماعیتحت پوشش اداره کل تعاونمعدنی فعال مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی  -5- 6
 

 سرمایه (هزار ریال) شاغالن عضو تعداد سال و شهرستان

1370 91 841 672 1255416 

1375 127 1142 916 6832607 

1380 137 1438 1152 7165819 

1385 241 2360 1263 7258969 

1387 251 2434 1402 7436269 

1388 263 2575 1836 7713869 

1389  246  2772  1502  7624853  
1390  256  3458  2173  9128873  

1391 259 3544 2453 9362673 

 0 0 0 0 اسالمشهر
 472000 192 71 7 پاکدشت

 12000 25 8 1  پیشوا
 6882845 1538 2757 176 و پردیس تهران

 1157662 385 281 27 دماوند

 0 0 0 0 انرباط کریم و بهارست
 87150 47 34 5 ري

 128716 47 92 10 شمیرانات

 22000 19 28 3 شهریار و مالرد
 231100 101 137 14 فیروزکوه

 272200 57 87 10 قدس
 97000 42 49 6  قرچکورامین و 

 استان تهران. ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون -مأخذ

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نفت و گاز

٢٤٥ 
 



٢  

  



 نفت و گاز -6                                                                                     1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  

  

  

اهمیت فعالیتهاي نفت و گاز در اقتصاد ایران، به دلیل 
از فصلهاي معدن و صنعت به اطالعات  یک فصل جدا 

آماري آن اختصاص داده شده است. اطالعات آماري 
ارائه شده در این فصل، از شرکت ملی پخش 

شرکت گاز استان  منطقه تهران وهاي نفتی فرآورده
   دریافت شده است. انتهر

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به 
  شرح زیر است: 

نفت سفید برشی از نفت خام و متشکل  نفت سفید:
از سه نوع هیدروکربور پارافینی، نفتینی و آروماتیکی 
می باشد. این فرآورده به عنوان سوخت گرمایشی و 

اد رود و یکی ازموسوخت مراکز حرارتی به کار می
  است. دهنده سوخت جت اصلی تشکیل

در  نفت کوره از بازمانده تقطیر نفت خام نفت کوره:
آید این فرآورده برجهاي تقطیر پاالیشگاه به دست می

  به سبب دارا بودن هیدروکربورهاي سنگین، به آسانی 
سوزد و یکی از سوختهاي عمده کشتیها و نمی

ي برق به واحدهاي بزرگ صنعتی از جمله نیروگاهها
  رود.شمار می

  اي است از بنزین موتور آمیزه بنزین موتور:
هیدروکربورهاي به طور عمده حلقوي و ایزومره با 
نسبتهاي متفاوت که براي افزایش درجه آرام سوزي 

  شود.آن، برخی از ترکیبات آلی به آن اضافه می

  

گاز مایع مخلوطی است از پروپان و بوتان  گاز مایع:
 نسبت مصرف، محیط و در اثر شرایطنرمال که 

یابد و در حجمی این دو ماده در مخلوط تغییر می
پوند بر اینچ مربع به  100 -110تحت فشاري حدود 
  آید.صورت مایع در می

از برش  اي است که بعدنفت گاز فرآورده نفت گاز:
آید و به عنوان سوخت نفت سفید به دست می

سوخت تعدادي از  آالت کشاورزي و صنعتی وماشین
 وسایل نقلیه عمومی و تأسیسات حرارتی به کار

  رود.می

عبارت است از شخص حقیقی یا  مشترك گاز:
حقوقی که طبق روش پذیرش متقاضیان گاز پس از 
تحویل مدارك مورد نظر و پرداخت حقوق و 

هاي متعلقه، مشخصاتش در دفتر پذیرش هزینه
اختصاص  اشتراك ثبت شده و شماره اشتراك به وي

  یافته باشد.

به خطوطی که جهت ارسال گاز از  انشعاب گاز:
خطوط انتقال، خطوط تغذیه و شبکه تا ایستگاه 

ب اطالق اختصاصی مشترك نصب می شود انشعا
  میگردد.  

گردد که به مشترکینی اطالق می مصرف کننده گاز:
پذیري جریان گاز آنها پس از طی مراحل اشتراك

 شد. شده با اندازيراه
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  گزیده اطالعات:

 بیشترین میزان فروش فرآورده 1391 در سال
هاي نفتی در استان مربوط به محصول بنزین به 

 55هزار مترمکعب می باشد که   4677میزان 
       را شامل  درصد از فروش کل مواد سوختی

درصد از فروش  9 حدود  می شود. همچنین
از باشد. پس  می بنزین مربوط به بنزین سوپر

هزار مترمکعب  3148 حدود بنزین، نفت گاز با
را بوده درصد) بیشترین میزان فروش را دا 37(

هزارتن  769 است. همچنین در این سال حدود
  در استان به فروش رسیده است.  CNGگاز 

شهر استان  44از مجموع  1391تا پایان سال 
شهر گازرسانی شده است،  43تهران تعداد 

گاز طبیعی در استان  همچنین میزان مصرف
بوده است که نسبت  متر مکعب میلیون 19072

 درصد کاهش داشته است. 8/1به سال قبل 
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 جایگاههاي  مواد سوختی، تعداد نازل ها و فروش متوسط آنها - 1-6
 

 شهرستانسال و 
 جایگاههاي عرضه فعال

 مجتمع خدماتی رسکودا اختصاصی شرکتی جمع کل

1388 632 45 295 4 15 

1389  489  46  193  3  8  

1390 480 36 192 3 8 

1391 428 36 151 3 13 

 1 0 8 0 22 اسالمشهر

 1 1 4 0 18 پاکدشت

 0 0 87 33 201 تهران، پردیس و شمیرانات

 0 0 8 0 16 دماوند

 3 0 6 0 34  رباط کریم و بهارستان

 6 0 13 2 51 ري

 1 2 14 0 54 قدس و مالرد شهریار،

 0 0 1 1 5 فیروزکوه

 1 0 10 0 27 ورامین، پیشوا و قرچک

☜ 
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 (دنباله)جایگاههاي  مواد سوختی، تعداد نازل ها و فروش متوسط آنها - 1-6
 

 شهرستانسال و 
 جایگاههاي عرضه فعال

 LPG CNG دومنظوره  در حال احداث سریع النصب سیار

1388 15 9 46 52 6 145 

1389  9  8  65  38  5  114  

1390  9 10 71 37 4 110 

1391 14 9 67 35 4 96 

 5 0 0 8 0 0 اسالمشهر

 4 0 3 5 0 0 پاکدشت

 37 4 4 16 9 11 تهران، پردیس و شمیرانات

 1 0 1 6 0 0 دماوند

 8 0 6 11 0 0  رباط کریم و بهارستان

 9 0 6 12 0 3 ري

 19 0 10 8 0 0 شهریار، قدس و مالرد

 1 0 1 1 0 0 فیروزکوه

 12 0 4 0 0 0 ورامین، پیشوا و قرچک

☜ 
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 جایگاههاي  مواد سوختی، تعداد نازل ها و فروش متوسط آنها(دنباله) - 1-6
 

 شهرستانسال و 
 تعداد نازل ها

 CNG نفت گاز بنزین سوپر بنزین جمع

1388 7179 5051 - 676 1452 

1389  5108  3665  -  443  1000  

1390  5285 3732 - 447 1106 

1391 5679 3421 650 454 1154 

 40 20 12 122 194 اسالمشهر

 42 34 10 90 176 پاکدشت

 533 120 446 2134 3233 تهران، پردیس و شمیرانات

 12 24 6 73 115 دماوند

 82 26 44 182 334 رباط کریم و بهارستان

 141 122 62 373 698 ري

 194 77 64 330 665 قدس و مالردشهریار، 

 10 4 2 21 37 فیروزکوه

 100 27 4 96 227 ورامین، پیشوا و قرچک

☜ 
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 جایگاههاي  مواد سوختی، تعداد نازل ها و فروش متوسط آنها(دنباله) - 1-6
 

 شهرستانسال و 
  فروش متوسط ساالنه (مترمکعب)

 نفت کوره نفت سفید نفت گاز بنزین سوپر بنزین جمع
CNG 

  کیلوگرم)(

1388 13216748 6282684 505169 4884019 267398 1277478 - 

1389  7597306  4178401  346275  2697821  72426  302383  -  

1390 7773113 4148456 336294 2948396 63188 276779 778439010 

1391 8496310 4263350 413792 3147959 87119 584090 768756252 

 30475187 5910 2999 90743 4303 163165 267120  مشهراسال

 14103464 55154 2776 162822 1729 74967 297448 پاکدشت

 400251852 96111 22481 1560416 286555 2885920 4851483 تهران،پردیس و شمیرانات

 9773902 660 11219 72689 4169 89383 178120 دماوند

033321 رباط کریم و بهارستان  160334 7755 149359 1410 14352 43354444 

 110827714 31773 5180 425185 16009 350134 828281 ري

 126559535 19080 8504 257678 14791 302733 602786 شهریار، قدس و مالرد

 4798650 11931 3833 24853 0 15287 55904 فیروزکوه

351574 2631 104271 309822 ورامین، پیشوا و قرچک  4561 40924 35976031 

 شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه تهران. -مأخذ
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 مصرف کننده و مقدار مصرف گاز طبیعی تعداد تعداد انواع انشعاب، تعداد شهرها و روستاهاي گازرسانی شده و - 2-6
 

 سال و شهرستان
تعداد شهرهاي 
 گازرسانی شده

تعداد روستاهاي 
 گازرسانی شده

 داد انشعابتع

 صنعتی تجاري-خانگی جمع

1380 25 17 850121 849080 1041 

1385 44 144 1174308 1170979 3329 

1387 46 369 1274619 1268061 6558 

1388 54 456 1319222 1311895 7327 

1389  39  387  1120061  1111453  8608  
1390  40 408 1163213 1154801 8412 

1391 43 412 2511814  1172367 9058 

 455 44000 44455 23 3 اسالمشهر

 580 55476 56056 10 3  بهارستان
 1917 28427 30344 47 3  پاکدشت

 60 7791 7851 8 2  پردیس
 31 12083 12114 29 1 پیشوا
 1186 596233 597419 14 1 تهران

 118 29948 30066 33 5 دماوند

 487 23837 24324 21 3 رباط کریم

 1975 90876 92851 64 4 ري

 43 69934 69977 4 3 شمیرانات

 332 77147 77479 42 7 شهریار

 71 9354 9425 17 2 فیروزکوه
 870 24388 25258 4 1 قدس

 148 31855 32003 10 1  قرچک

 320 31635 31955 25 2 مالرد
 465 39383 39848 61 2 ورامین 

☜  
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 تعدادمصرف کننده و مقدار مصرف گازطبیعی(دنباله) تعداد انواع انشعاب، ازرسانی شده وروستاهاي گ تعداد شهرها و -2-6
 

 سال و شهرستان
مصرف گاز طبیعی            تعداد مصرف کننده

 صنعتی تجاري خانگی (میلیون مترمکعب)

1380 1069217 58787 1019 10830 

1385 1643486 106907 3034 19558 

1387 1947084 138160 6232 24353 

1388 2085242 151636 6905 23801 

1389  1806880  140449  8688  22723  
1390  1944235 152669 8341 19428 

1391 2137794 165929 9140 19072 

 617 461 5946 124909 اسالمشهر

 1039 584 4219 128644  بهارستان

 627 1921 7327 81078  پاکدشت

 341 64 1723 36649  پردیس
 76 36 1566 20751 پیشوا

 9261 1191 91549 949460 تهران
 2394 123 2601 36133 دماوند

 469 490 2579 57045 رباط کریم

 1401 1987 14905 166807 ري
 818 47 8727 83289 شمیرانات

 745 338 9698 164148 شهریار

 248 76 768 11277 فیروزکوه

 201 875 5251 74911 قدس
05854  قرچک  2552 152 209 

 363 324 3474 71290 مالرد

 263 471 3044 72863 ورامین 

 شرکت گاز استان تهران. -مأخذ
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ــن فصــل ــه شــده در ای ــاري ارائ ــات آم ــامل  اطالع ش
هاي صنعتی صـادر شـده توسـط نامهمشخصات اجازه

ــازمان  ــارتس ــدن و تج ــنعت، مع ــران ص ــتان ته  ،اس
منتخبی از مشخصات و عملکرد اقتصادي کارگاههـاي 

ي از آمارگیر« مربوط به نتایج حاصل از طرح  صنعتی
» نفـر کـارکن و بیشـتر 10کارگاههاي صنعتی داراي 

شامل استان البـرز  1389که تا سال (مرکز آمار ایران 
مشخصات عمومی شـرکتهاي تعـاونی  ) ونیز می باشد

، کـار و رفـاه تعـاوناداره کـل تحت پوشـش  صنعتی
ارائـه  باشد. شایان ذکر است آمـاراستان می اجتماعی

ـــت  7-1شـــده در جـــداول  ـــه  7-4لغای ـــوط ب مرب
صـنعت، کارگاههایی است که تحت نظـارت سـازمان 

  قرار دارند.  معدن و تجارت
بنـدي ذکر ایـن نکتـه ضـرورت دارد کـه بـراي طبقه
بنـدي فعالیتهاي بخش صنعت، از ویرایش سـوم طبقه

بـا اعمـال  (I.S.I.C)المللی فعالیتهاي اقتصادي بین
  تغییراتی استفاده شده است.

کار رفته در ایـن فصـل بـه  تعاریف و مفاهیم به
  شرح زیر است:

ثابتی اسـت کـه در  مکان مشخص وکارگاه صنعتی: 
 منظـور  بـه  نیروي کـار  اي از سرمایه ومجموعه آن،

محصول صنعتی به کارگرفتـه شـده  چند یا یک تولید
  است.

  وضع مالکیت:
  منظور کارگاههایی است که تمـام یـا بـیش عمومی: 

  ها، متعلق  به  وزارتخانه  درصد سرمایه آنها  50از 

  
  
  
  
  

بانکها، نهادهـاي انقـالب اسـالمی، سازمانهاي دولتی، 
  شهرداریها و سایر مؤسسات بخش عمومی باشد.

منظور کارگاههایی است که بـه  :(تعاونی) خصوصی
صورت شرکت تعاونی به ثبت رسیده و تمام یـا بـیش 

  شد.درصد سهام آنها متعلق به اعضاء تعاونی با 50از 

منظور کارگاههایی است که  (غیرتعاونی): خصوصی
درصد سرمایه آنها متعلق به افـراد  50تمام یا بیش از 

  باشد.

افرادي هستند که در داخـل یـا  (شاغالن): کارکنان
خارج کارگاه به صورت تمام وقت یا پـاره وقـت بـراي 

حقـوق  کنند. این گـروه شـامل مـزد وکارگاه کار می
ــان ــران و کارکن ــان،  بگی ــوق (مالک ــزد و حق ــدون م  ب

  شرکاي فعال و کارکنان فامیلی بدون مزد) است. 

عبارتنـد از کارکنـانی کـه در  مزد و حقوق بگیران:
  دارند.مقابل کار خود مزد و حقوق دریافت می

عبارت اسـت و حقوق بگیران:  جبران خدمات مزد
    کـاال و ...) از مزد و حقـوق و سـایر پرداختیهـا (پـول،

  زد و حقوق بگیران.به م

  منظور، مجمـوع پرداختیهـاي کارگـاه مزد و حقوق:
  بگیران است.به صورت پول و یا کاال به مزد و حقوق

ایـن پرداختیهـا و ...):   پول و کاالسایر پرداختیها (
هزینـه خـوراك و پوشـاك،  اضافه کـار، شامل پاداش،

     مندي، حق عائله حق اوالد، هزینه ایاب و ذهاب،
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ــا از  ــوا، ســهم کارفرم ــدي آب و ه ــت، ب حــق مأموری
  خوار و بار، بلیط اتوبوس و... است. هاي اجتماعی،بیمه

مجوز اولیـه بـراي جواز تأسیس (موافقت اصولی): 
  ایجاد واحد صنعتی است.

مجوزي است که واحـد تولیـدي  برداري:پروانه بهره
پس از موفقیت در تولید آزمایشی محصول، موفق بـه 

شــود و ســپس فعالیـت خــود را آغــاز آن میدریافـت 
  کند.می

عبارت است از زمـین، سـاختمان،  اي:اموال سرمایه
وسایل نقلیه و همچنین وسایل و تجهیزات متعلق بـه 
کارگاه که عمر مفید آنها معموالً از یـک سـال بیشـتر 

  است.

ــرمایه گذاريســرمایه  :اي)(تغییــرات امــوال س
شـده در ارزش امـوال عبارت است از تغییـرات ایجـاد 

اي (ارزش خرید یا تحصیل و هزینـه تعمیـرات سرمایه
ــی منهــاي ارزش فــروش یــا انتقــال امــوال  اساس

  اي) طی دوره آماري.سرمایه

موادي است که بـه منظـور تغییـر شـکل مواد اولیه: 
فیزیکی یا شیمیایی بـه کارگـاه وارد و مصـرف شـده 

ته باشـد باشد. مواد اولیه ممکن است خام یا نیم ساخ
که براي مراحل بعدي  تکمیل و تغییر شکل یا مونتاژ 

  درکارگاه به مصرف رسیده است.محصول، 

عبــارت اســت از ارزش مــواد خــام و  هــا:ارزش داده
بندي ابـزار و وسـایل کـار کـم دوام لوازم بسـته اولیه،

مصرف شده، ارزش سوخت مصـرف شـده، آب و بـرق 
  صنعتی. خریداري شده و پرداختی بابت خدمات

ــتانده ــوع ارزش ها: ارزش س ــت از مجم ــارت اس عب
کاالهاي تولید شده، دریافتی بابـت خـدمات صـنعتی، 
تغییرات ارزش موجودي کاالهاي در جریـان سـاخت، 

ــاد ــا ایج ــاخت ی ــوال  ارزش س ــی ام ــر اساس و تعمی

ــروش از ســرمایه اي توســط کارگــاه، تفاضــل ارزش ف
ه فـروش ارزش خرید کاالهایی که بدون تغییر شکل ب

ــرق و آب تولیــد و فروختــه شــده رســیده اند، ارزش ب
  منهاي ارزش ضایعات محصوالت تولید شده.

ــزوده: ــتانده ارزش اف ــت از ارزش س ــارت اس  ها عب
  ها.منهاي ارزش داده

عبارت است از ارزش کاالي تولید شـده  ارزش تولید:
به قیمت تولید کننـده. قیمـت تولیـد کننـده شـامل 

ــ ــاالي تولی ــات قیمــت ک ــه اضــافه مالی ــاه ب        دي کارگ
 غیرمســتقیم و عــوارض محصــول، منهــاي کمکهــاي 

  (یارانه) است. دولت

کشـاورزي،  -4رجوع کنید به فصـل  شرکت تعاونی:
  جنگلداري و شیالت.

تعاونیهایی هستند که بـا شرکتهاي تعاونی صنعتی: 
   گیري از سرمایه و نیـروي کـار و تخصـص اعضـا بهره

ع فعالیت مندرج در اساسنامه اجرایـی اساس موضو بر
  کنند.هاي مختلف صنعت فعالیت میدر رشته

تعاونیهـایی  شـرکتهاي تعـاونی فـرش دسـتباف:
هستند که در زمینه تأمین و توزیع مواد اولیه و تولید 

  .انواع فرشهاي دستباف وتولیدات وابسته فعالیت دارند

  گزیده اطالعات: 

اه صنعتی ده نفر کارگ 2580تعداد  1390در سال 
استان نفر شاغل در  275355با  کارکن و بیشتر

درصد  4/67تهران فعالیت داشته اند که از این تعداد 
 50-99درصد داراي  8/14 کارکن،10- 49داراي 

نفر کارکن و بیشتر  100درصد داراي  8/17کارکن و 
درصد از این کارگاهها به  4/97هستند. مالکیت 
به بخش عمومی تعلق  درصد 6/2بخش خصوصی و 

درصد در  2/14داشته است. همچنین از کل کارکنان 
درصد در  5/9کارکن،  10-49کارگاههاي داراي 
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درصد در  3/76کارکن و 50-99کارگاههاي داراي 
و بیشتر مشغول به کارکن نفر  100کارگاههاي داراي 

  کار بوده اند.

         میلیارد ریال  12789 حدوددر این سال 
یه گذاري در کارگاههاي صنعتی بوده که سرما

میلیارد   7086 با رقم زمینبیشترین میزان مربوط به 
  می باشد. درصد) 4/55ریال (

 ، ارزش افزوده فعالیت صنعتی1390در سال  
کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر 

میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  118230حدود 
کاهش داشته است. از این درصد  2/0قبل حدود 

درصد مربوط به تولید  3/43 میزان ارزش افزوده
وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر می باشد و 

صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي نفت پس از آن 
و درصد  9/8و سوختهاي هسته اي با سهمی معادل 

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی با سهمی 
  در رده هاي بعدي قرار دارند.درصد  6/8معادل 
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نوع  بر حسببراي ایجاد کارگاههاي صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیس صادر شده توسط أجوازهاي ت -1-7
(فقره)                                                                                                                                                                                                                                                                                           )1(فعالیت

 

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 فعالیت

 315 283 192 979 1691 991 جمع 

 6 6 0 0 0 0 استخراج سایر معادن

 157 167 154 778 1339 783 محصوالت غذائی و آشامیدنی

 0 0 0 0 0 1 محصوالت از توتون و تنباکو

 7 3 1 5 13 12 ساخت منسوجات

 2 2 0 6 13 11 پوشاك و عمل آوردن پوست خز

 4 4 0 11 31 14 دباغی چرم، کیف، چمدان و کفش

 5 2 0 11 20 3 و محصوالت چوبی بجز مبلچوب 

 6 6 1 12 12 2 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي

 0 0 0 0 0 0 چاپ و تکثیر ، انتشار

 0 2 0 2 0 0 کک و فرآورده هاي حاصل از نفت

 15 7 3 19 26 10 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 

 28 13 7 17 25 14 محصوالت از الستیک و پالستیک

 10 17 5 28 86 68 الت کانی غیرفلزيسایر محصو

 10 9 3 14 16 11 ساخت فلزات اساسی

 16 5 8 20 33 36 محصوالت فلزي فابریکی 

 18 13 2 11 23 6 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 

 1 2 0 2 4 0 ماشین آالت دفتري و حسابداري

 11 9 2 12 12 0 ماشین آالت و دستگاههاي برقی

 4 1 1 3 1 0 ل ارتباطرادیو تلویزیون وسای

 5 6 3 10 9 6 ساعت  ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق،

 6 5 0 4 9 3 وسایل نقلیه موتوري

 2 2 0 2 1 0 سایر تجهیزات حمل و نقل

 1 1 2 10 12 6 مبلمان سایر مصنوعات

 1 1  0 2 6 5 بازیافت

  یه از سوي سازمان ذیربط ارائه نشده است.ا زمان چاپ نشرت 1391جوازهاي صادرشده مربوط به سال  تاطالعا) 1(
 استان تهران.  صنعت، معدن و تجارت سازمان  -مأخذ
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 (فقره)                 نوع فعالیت بر حسب صنعت، معدن و تجارت سازمان  ه هاي بهره برداري صادر شده توسط پروان - 2-7
 

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 فعالیت

 337 623 609 389 417 359  جمع 

 2 1 1 0 0  0  استخراج سایر معادن

 84 149 137 69 81 45 محصوالت غذائی و آشامیدنی

 0 0 1 0 0 0 محصوالت از توتون و تنباکو
 11 8 9 6 5 5 ساخت منسوجات

 2 2 5 3 2 1 پوشاك و عمل آوردن پوست خز

 5 4 2 4 8 3 دباغی چرم، کیف، چمدان و کفش

 7 7 2 2 5 3 بجز مبل چوب و محصوالت چوبی

 2 10 14 8 4 4 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي

 1 1 2 1 1 1 انتشار،  چاپ و تکثیر 
 0 1 2 3 2 2 کک و فرآورده هاي حاصل از نفت

 22 34 35 15 16 21 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 

 39 73 56 39 41 50 محصوالت از الستیک و پالستیک

 47 49 58 60 73 39 فلزيسایر محصوالت کانی غیر

 18 71 86 37 40 72 ساخت فلزات اساسی

 39 89 66 58 52 58 محصوالت فلزي فابریکی 

 20 36 28 23 29 25 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
 3 6 10 4 3 3 ماشین آالت دفتري و حسابداري

 7 15 18 6 11 7 ماشین آالت و دستگاههاي برقی

 4 10 8 1 7 1 تباطرادیو تلویزیون وسایل ار

 8 15 15 10 3 7 ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت

 6 13 15 14 9 6 وسایل نقلیه موتوري

 1 3 1 2 1 1 سایر تجهیزات حمل و نقل
 6 19 7 1 8 5 مبلمان سایر مصنوعات

 2  5  3  6  7  0  بازیافت
 1 2 28 17 9 0 کامپیوتر و فعالیتهاي مربوطه

 استان تهران.  معدن و تجارت  صنعت،سازمان  -مأخذ
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  تعداد جواز تأسیس و پروانه بهره برداري صادر شده براي ایجاد کارگاههاي صنعتی -1-7

  

  

  7-1و  7-2مبنا: جداول 
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صنعت، معدن و سازمان  میزان اشتغال کارگاههاي صنعتی بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط  -3-7
(نفر)                                                                                                                                                                                                                                                 نوع فعالیتحسب بر  تجارت 

 

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 فعالیت

 18906 15362 12967 13167 11408 17449 جمع 

 50 82 15 0 0 0  استخراج  سایر معادن
 5876 4792 2745 2068 3824 927 محصوالت غذائی و آشامیدنی

 0 0 737 0 0 0 محصوالت از توتون و تنباکو
 178 188 98 39 130 100 خت منسوجاتسا

 71 254 195 31 84 188 پوشاك و عمل آوردن پوست خز
 270 37 38 60 91 56 دباغی چرم، کیف، چمدان و کفش
 199 220 19 14 108 53 چوب و محصوالت چوبی بجز مبل
 132 79 349 429 67 98 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي

 20 1 12 5 22 3 انتشار، چاپ و تکثیر 
 0 1 7 110 32 101 کک و فرآورده هاي حاصل از نفت

 1703 719 1524 415 694 312 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 
 1587 1200 763 288 686 1017 محصوالت از الستیک و پالستیک

 966 510 1085 934 1470 779 سایر محصوالت کانی غیرفلزي
 1394 747 829 445 507 1308 ساخت فلزات اساسی

 1788 1698 1499 562 977 1104 محصوالت فلزي فابریکی 
 656 947 718 543 844 10487 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
 468 189 545 14 83 126 ماشین آالت دفتري و حسابداري
 213 439 594 46 255 246 ماشین آالت و دستگاههاي برقی

 229 429 151 17 44 67 رادیو تلویزیون وسایل ارتباط
 157 223 302 131 55 56 ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت

 2631 2032 377 6709 407 325 وسایل نقلیه موتوري
 60 19 10 111 15 10 سایر تجهیزات حمل و نقل

 212 395 297 10 554 86 مبلمان سایر مصنوعات
 42  161  58  186  459  0  بازیافت

 4 0 0 0 0 0 کامپیوتر و فعالیتهاي مربوطه

 استان تهران.  صنعت، معدن و تجارت سازمان  -مأخذ
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صنعت، معدن و سازمان سرمایه گذاري کارگاههاي صنعتی بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط  -4-7
 (میلیون ریال)                                                                                                                     نوع فعالیت   بر حسب تجارت 

 

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 فعالیت

 14000015 17996192 14718522 13204302 7460625 3809603 جمع 

 61000 8490 35000 0 0 0  استخراج سایر معادن
 4571602 5665986 3737678 2283784 1797883 401816 محصوالت غذائی و آشامیدنی

 0 0 1945000 0 0 0 محصوالت از توتون و تنباکو
 173950 75327 135130 14552 56170 54941 ساخت منسوجات

 20779 24419 143995 5665 10700 50000 پوشاك و عمل آوردن پوست خز

 169700 40880 35500 64200 80132 6500 دباغی چرم، کیف، چمدان و کفش
 139740 118510 16700 9400 46200 15000 حصوالت چوبی بجز مبلچوب و م

 140100 70824 394138 481477 64000 13400 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي
 100000 1700 68230 1000 8000 3000 انتشار، چاپ و تکثیر 

 0 15605 18578 1279752 24570 5200 کک و فرآورده هاي حاصل از نفت
 1508295 1877270 928209 516380 439527 468891 صوالت شیمیایی ساخت مواد و مح

 1398036 1360062 904897 221700 498685 1247274 محصوالت از الستیک و پالستیک

 902602 485087 1663223 2980810 2195788 453619 سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 1287408 889190 757163 341340 496610 297951 ساخت فلزات اساسی

 1610412 929673 1300281 318328 533569 372536 محصوالت فلزي فابریکی 

 418407 1210086 543206 109611 467162 169297 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 

 152850 92124 536652 37800 67000 91028 ماشین آالت دفتري و حسابداري

 207114 153980 277578 14100 214914 38979 ماشین آالت و دستگاههاي برقی

 207181 93518 51906 17500 40380 34975 رادیو تلویزیون وسایل ارتباط
 109609 99265 132244 75474 30079 12012 ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت

 708244 1861478 914732 3519014 69356 41184 وسایل نقلیه موتوري

 11755 6285 50000 796715 5000 2500 سایر تجهیزات حمل و نقل

 86144 155583 111134 1000 130250 29500 مبلمان سایر مصنوعات

 15087 2760850 17348 114700 184650 0 بازیافت

 استان تهران.  صنعت، معدن و تجارت سازمان  -مأخذ
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 یت، نحوه ي مالکیت و طبقات کارکننوع فعال بر حسبتعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر  -5-7
 

 سال و فعالیت
 کل کارگاهها

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع

1375)1( 70711)2( 3692 419 484 

1380 2504 1690 369 445 

1385 4453 3292 595 566 

1386 3987 2864 551 572 

1387 3969 2624 627 718 

1388 3822 2503 614 705 

1389  2842  1876  470  496  

1390  2580 1739 382 459 

 47 41 145 234 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 0 0 1 سیگار - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 
 4 21 71 96 تولید منسوجات

 7 3 31 42 تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

ان، زین و دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف، چمد
 4 9 49 62 یراق و تولید کفش

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه، (غیر از 
 0 1 8 9 مبلمان) و ساخت کاال از نی و مواد حصیري

 7 10 37 54 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 16 13 108 137 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

نفت و سوختهاي  صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي
 5 0 8 13 هسته اي

☜ 
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 کارکن(دنباله) نوع فعالیت،نحوه ي مالکیت و طبقات بر حسبتعدادکارگاههاي صنعتی داراي ده نفرکارکن و بیشتر  -5-7
 

 سال و فعالیت
 کل کارگاهها

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع

 56 20 80 156 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 23 16 152 192 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 38 33 241 313 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 19 14 71 104 تولید فلزات اساسی

 45 43 215 303 تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 50 62 224 336 رتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگ
 10 4 9 23 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی طبقه 
 27 18 59 104 بندي نشده در جاي دیگر

 6 8 16 30 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاي وسایل ارتباطی

و ابزار دقیق و ساعتهاي مچی و  تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی
 9 12 27 48 انواع دیگر ساعت

 69 32 78 179 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

 2 8 11 21 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 13 12 98 123 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 1 1 بازیافت

☜ 
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 نوع فعالیت،نحوه ي مالکیت و طبقات کارکن(دنباله) بر حسباد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر تعد -5-7
 

 سال و فعالیت
 خصوصی

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع

1375)1( 70339)2( 3643 367 261 

1380 2314 1663 340 311 

1385 4349 3267 581 501 

1386 3903 2848 538 517 

1387 3856 2601 613 642 

1388 3739 2495 603 640 

1389  2778  1873  457  448  

1390 2512 1726 368 418 

 42 39 143 224 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 
 3 21 71 95 تولید منسوجات

 7 3 30 40 ن پوست خزدارتولیدپوشاك و عمل آوردن و رنگ کرد

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف، چمدان، زین و 
 4 9 49 62 یراق و تولید کفش

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه، (غیر از 
 0 1 8 9 مبلمان) و ساخت کاال از نی و مواد حصیري

 7 10 37 54 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 8 10 106 124 هاي ضبط شده انتشار، چاپ و تکثیر رسانه

صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوختهاي 
 3 0 8 11 هسته اي

☜ 
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 نوع فعالیت،نحوه ي مالکیت و طبقات کارکن(دنباله) بر حسبتعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفرکارکن و بیشتر  -5-7
 

 سال و فعالیت
 خصوصی

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع

 50 19 80 149 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
 20 14 152 186 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 35 31 238 304 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 18 14 70 102 تولید فلزات اساسی

 43 43 214 300 تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 49 62 224 335 تولیدماشین آالت وتجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 10 3 9 22 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی 

 25 17 59 101 طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 6 8 16 30 ل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاي وسای

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهاي 
 8 11 27 46 مچی و انواع دیگر ساعت

 66 32 76 174 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

 1 8 11 20 تولید سایر وسایل حمل و نقل
 12 12 96 120 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 1 1 بازیافت

☜ 
  

  

  

  

  

  
  



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 نوع فعالیت،نحوه ي مالکیت و طبقات کارکن(دنباله) بر حسبتعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفرکارکن و بیشتر  -5-7
 

 سال و فعالیت
 عمومی

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع

1375)1( 372)2( 49 52 223 

1380 190 27 29 134 

1385 104 25 14 65 

1386 84 16 13 55 

1387 112 22 14 76 

1388 83 8 10 65 

1389  64  3  13  48  

1390  46 2 7 37 

 4 1 2 7 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 0 0 1 سیگار - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 
 1 0 0 1 تولید منسوجات

 0 0 0 0 وست خزدارتولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پ
دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف، چمدان، زین و 

 0 0 0 0 یراق و تولید کفش
تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه، (غیر از 

 0 0 0 0 مبلمان) و ساخت کاال از نی و مواد حصیري
 0 0 0 0 تولید کاغذو محصوالت کاغذي

 8 2 0 10 هانتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شد

صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوختهاي 
 2 0 0 2 هسته اي

☜  
  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

 نوع فعالیت، نحوه ي مالکیت و طبقات کارکن(دنباله) بر حسبتعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفرکارکن و بیشتر  -5-7
 

 سال و فعالیت
 عمومی

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع

 5 1 0 6 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 3 0 0 3 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 2 2 0 4 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 0 0 0 0 تولید فلزات اساسی
 2 0 0 2 تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 1 0 0 1 ه در جاي دیگرتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشد
 0 1 0 1 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی طبقه 
 2 0 0 2 بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 0 0 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاي وسایل ارتباطی
ابزار دقیق و ساعتهاي تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و 

 1 0 0 1 مچی و انواع دیگر ساعت
 3 0 0 3 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

 1 0 0 1 تولید سایر وسایل حمل و نقل
 1 0 0 1 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 0 0 بازیافت

 اشد.) شامل اطالعات استان قزوین نیز می ب1(

 نفرکارکن است که دراین جدول منظورنشده است. 1-9با اجزا مربوط به کارگاههاي صنعتی داري 1375)تفاوت سرجمع سال2(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  

  

  

  

  



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1390وضع مالکیت، طبقات کارکن و شهرستان:  بر حسبنفرکارکن و بیشتر   50 داراي تعداد کارگاههاي صنعتی -7- 6
 

 شهرستان
 کل کارگاهها

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 جمع

 459 382 841  کل استان

 9 12 21 اسالمشهر

 18 18 36 پاکدشت

 288 209 497 ، شمیرانات و پردیستهران

 3 4 7 دماوند

 19 26 45  و بهارستان رباط کریم

 43 32 75 ري

 60 63 123 شهریار، قدس و مالرد

 3 1 4 فیروزکوه

 16 16 32  واورامین و پیش

☜ 
  

  

  

  

 

 

 

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

 (دنباله)1390وضع مالکیت،طبقات کارکن وشهرستان: بر حسبنفرکارکن و بیشتر  50دارايتعداد کارگاههاي صنعتی -7- 6
 

 شهرستان
 خصوصی

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 جمع

 418 368 786  کل استان

 9 9 18 اسالمشهر

 18 18 36 پاکدشت

 253 202 455 یس، شمیرانات و پردتهران

 3 4 7 دماوند

 19 26 45  و بهارستان رباط کریم

 42 31 73 ري

 57 61 118 شهریار، قدس و مالرد

 3 1 4 فیروزکوه

 14 16 30  ورامین و پیشوا

☜ 
  

  

  

  

 

 

  

 

 



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1390وضع مالکیت،طبقات کارکن و شهرستان: بر حسبنفرکارکن و بیشتر  50تعداد کارگاههاي صنعتی داراي-7- 6
 

 شهرستان
 عمومی

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 جمع

 37 7 44  کل استان

 0 1 1 اسالمشهر

 0 0 0 پاکدشت

 31 4 35 ، شمیرانات و پردیستهران

 0 0 0 دماوند

 0 0 0  و بهارستان رباط کریم

 1 0 1 ري

 3 2 5 شهریار، قدس و مالرد

 0 0 0 فیروزکوه

 2 0 2  ورامین و پیشوا

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون  بر حسب داراي ده نفر کارکن و بیشتر تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی -7- 7
 مزد و حقوق و جنس

 

 کل شاغالن سال و طبقات کارکن
 مزد وحقوق بگیران

 زن مرد مرد وزن

1375)1( 507925 426401 404263 22138 

1380 274276 273190 250747 22443 

1385 328265 325576 297560 28017 

1386 326877 324837 292342 32495 

1387 367854 366036 328920 37116 

1388  361305 359565 321418 38147 

1389  292995  291831  261286  30545  

1390 275355 274562 245647 28915 

 3810 34637 38447 39139  نفر 10- 49

 3022 23031 26053 26117 نفر 50- 99

 22083 187979 210063 210100 نفر و بیشتر 100

☜  
  

 

 

 

 

  

 



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون  بر حسب داراي ده نفر کارکن و بیشتر تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی -7- 7
 (دنباله)مزد و حقوق و جنس

 

 سال و طبقات کارکن
 نان بدون مزد و حقوقکارک

 زن مرد مرد و زن

1375)1( 81524 80094 1430 

1380 1086 1061 25 

1385 2689 2650 39 

1386 2040 1998 42 

1387 1818 1763 55 

1388 1740 1584 156 

1389  1165  1150  15  

1390 793 774 19 

 13 679 692 نفر 10- 49

 3 60 63 نفر 50- 99

 2 35 37 نفر و بیشتر 100

 نفر کارکن نیز می باشد. 1-9شامل اطالعات کارگاه هاي صنعتی  1375) اطالعات سال هاي 1(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

 

 

 

 

 

 

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

  

  1390تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی بر حسب طبقات کارکن:  - 2-7

  

  7- 7 مبنا: جدول

  

  

  

  

  

  

  



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1390نوع فعالیت:  بر حسببیشتر  تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و - 8-7
 

 نفرو بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع فعالیت

 210100 26117 39139 275355 جمع 

 21149 2713 3493 27355  صنایع مواد غذائی و آشامیدنی

 7266 0 0 7266 سیگار - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 

 900 1409 1213 3521 تولید منسوجات
 2332 175 690 3198 پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار تولید

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت، کیف، چمدان، زین و 
 1425 578 809 2812 یراق و تولید کفش

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه ( غیراز مبلمان ) 
 0 62 102 164 و ساخت کاال از نی و مواد حصیري

 1713 661 776 3149 حصوالت کاغذيتولید کاغذ و م

 4907 945 2077 7929 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوختهاي 
 7546 0 157 7703 هسته اي

 15705 1475 2086 19266 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 

 7378 1115 3444 11937 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

☜ 
 

 

 

 

 

 

 



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

 (دنباله)1390نوع فعالیت:  بر حسبتعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  - 8-7
 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع فعالیت

 11045 2175 6120 19340 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 4870 925 1294 7089 تولید فلزات اساسی
 13079 2900 4614 20593 تولیدمحصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 11617 4350 5067 21034 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 2790 248 296 3334 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی
دستگاههاي برقی طبقه  تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و

 13370 1207 1377 15954 بندي نشده در جاي دیگر
 1639 572 347 2558 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهاي 
 1661 944 642 3246 مچی و انواع دیگر ساعت

 73538 2252 1994 77784 ، تریلر و نیم تریلرتولید وسایل نقلیه موتوري

 2370 524 232 3126 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 3799 888 2287 6974 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 25 25  بازیافت

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 شهرستان بر حسبتعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی  - 9-7
 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع سال و شهرستان

1375 507925)1( 67684 28046 211945 

1380 274276 41245 25580 207451 

1385 328265 72475 38983 216807 

1386 326877 67393 36910 222574 

1388  360695 57519 40782 262393 

1389 292995 43378 31780 217837 

1390  236216 0 26117 210100 

 6347 840 0 7187 اسالمشهر

 4025 1280 0 5305 پاکدشت

 158440 14196 0 172636 تهران
 628 249 0 877 دماوند

 3897 1747 0 5644 رباط کریم و بهارستان

 15420 2250 0 17671 ري
     شمیرانات

 16825 4437 0 21262 شهریار، قدس و مالرد

 583 69 0 652 هفیروزکو

 3934 1049 0 4983 ورامین و پیشوا

نفر کارکن است که در این جدول منظور  1- 9با اجزا مربوط به کارگاههاي صنعتی داراي  1375) تفاوت سرجمع سال 1(
 نشده است.

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

 

  

  

  
 



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

 ات کارکن و جنس                   (میلیون ریال)طبق بر حسبجبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاههاي صنعتی  -10-7
 

 سال و تعداد کارکن
 مرد و زن

 سایر پرداختیها مزد و حقوق جمع

1375)1( 3286375 1824432 1461943 

1380 6527917 3467312 3060605 

1385 18475280 10280601 8194679 

1386 22975576 12292509 10683067 

1387 31292747 17009214 14283532 

1388  35395039  18964297  16430743  

1389  55474024 42829081 12644943 

1390 37740323 21814942 15925382 

 643148 1916865 2560013 نفر 10- 49

 614203 1497342 2111545 نفر 50 - 99

 14668031 18400735 33068766  نفر و بیشتر 100

☜  
 

 

 

 

 

 

 

 



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 طبقات کارکن و جنس(دنباله)      (میلیون ریال) بر حسبمزد و حقوق بگیران کارگاههاي صنعتی  جبران خدمات -10-7
 

 سال و تعداد کارکن

 زن مرد

 مزد و حقوق جمع
سایر 

 پرداختیها
 مزد و حقوق جمع

سایر 
 پرداختیها

1375)1( 3129827 1736247 1393580 156547 88184 68363 

1380 6083462 3209646 2873816 444455 257666 186789 

1385 17210359 9477709 7732650 1264921 802892 462029 

1386 21192008 11212844 9979165 1783568 1079665 703903 

1387 28922873 15585330 13337543 2369874 1423884 945989 

1388  32433354 17225453 15207901 2961685 1738843 1222842 

1389 52718570 41105006 11613564 2755454 1724075 1031379 

1390 34446160 19922718 14523441 3294163 1892223 1401940 

 60695 182364 243058 582453 1734501 2316955 نفر 10- 49

 70372 167260 237631 543831 1330082 1873913 نفر 50 - 99

 1270874 1542600 2813474 13397157 16858135 30255292 نفر و بیشتر 100

 نفر کارکن نیز می باشد . 1-9شامل اطالعات کارگاه هاي صنعتی  1375) اطالعات سال 1(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

 

 

 

 

 

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

نوع فعالیت و طبقات   بر حسبجبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  - 11-7
 (میلیون ریال)                                                                                                                                                1390کارکن: 

 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع فعالیت

 33068766 2111545 2560013 37740323 جمع 

 2202607 237200 232640 2672447 آشامیدنی صنایع مواد غذائی و

 1602491 0 0 1602491 سیگار - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 
 99644 113185 75220 288048 تولید منسوجات

 175030 15549 45588 236168 تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار
، زین و دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت، کیف، چمدان

 92272 46711 53442 192425 یراق و تولید کفش

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه (غیراز مبلمان ) 
 0 4979 8161 13140 و ساخت کاال از نی و مواد حصیري

 200490 53497 55827 309814 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي
 537016 82084 145524 764623 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوختهاي 
 1494740 0 10812 1505552 هسته اي

 2255922 140351 144728 2541001 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 

 675027 95243 223801 994072  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

☜ 
  

  

  

  

  

  



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

نوع فعالیت و طبقات  بر حسبمزد و حقوق بگیران کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  جبران خدمات - 11-7
 (میلیون ریال)                                                                                                                                  (دنباله)   1390کارکن: 

 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع فعالیت

 1296912 167122 329420 1793454 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 692021 64881 73461 830364 تولید فلزات اساسی
 1600310 225123 310189 2135623 تولیدمحصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت وتجهیزات

 1114887 367076 355972 1837934 طبقه بندي نشده درجاي دیگرتولیدماشین آالت و تجهیزات 

 383605 20718 21430 425752 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی 
 1530685 91060 90256 1712001 طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 141871 50174 26979 219024 ن و دستگاهها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیو
تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهاي 

 162774 61988 51460 276221 مچی و انواع دیگر ساعت

 15885988 172833 131243 16190065 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

 517448 33057 22920 573425 مل و نقلتولید سایر وسایل ح

 407027 68713 149740 625481 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 1200 1200 بازیافت

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                          صنعت -7

 

 (میلیون ریال)                   نوع اموال سرمایه اي و طبقات کارکن         بر حسبسرمایه گذاري کارگاههاي صنعتی  - 12-7
 

 وسایل نقلیه تجهیزات اداري ماشین آالت و ... جمع سال و تعداد کارکن

1375)1( 2261941 1720196 59145 87019 

1380 1977549 1104340 167373 151837 

1385 6124952 3384080 276933 119576 

1386 14359099 8346066 1005538 183172 

1387 9428391 5167486 366426 257299 

1388  7762463  3525986  408522  267498  

1389 11148885 4779795 469500 519195 

1390 12788785 2708911 134694 103202 

 17181 8834 143127 340095 نفر 10- 49

 11350 17443 187459 398321 نفر 50- 99

 74671 108418 2378325 12050369 نفر و بیشتر 100

☜ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 نوع اموال سرمایه اي و طبقات کارکن(دنباله)               (میلیون ریال) بر حسبسرمایه گذاري کارگاههاي صنعتی  - 12-7
 

 نرم افزارهاي کامپیوتري زمین ساختمان (بدون زمین) سال و تعداد کارکن

1375)1( 318858 76723 0 

1380 343472 127457 83070 

1385 2087712 214644 42007 

1386 4167098 647659 9568 

1387 3151127 448356 37697 

1388  2412057  1070592  77809  

1389 3368012 1964827 47556 

1390 2740085 7085556 16336 

 1083 33446 136425 نفر 10- 49

 1521 107032 73517 نفر 50- 99

 13733 6945079 2530143 نفر و بیشتر 100

 نفر کارکن نیز می باشد که در این جدول منظور نشده است. 1-9اطالعات شامل اطالعات کارگاه هاي صنعتی  )1(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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  1390سرمایه گذاري کارگاههاي صنعتی بر حسب تعداد کارکن:  -3-7

  

  
  

  7- 12مبنا: جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (میلیون ریال)1390نوع فعالیت و طبقات کارکن: بر حسبکن و بیشتر سرمایه گذاري کارگاههاي صنعتی ده نفر کار - 13-7
 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع فعالیت

 12050369 398321 340095 12788785 جمع 

 598126 34913 23094 656133 صنایع مواد غذائی و آشامیدنی

 7132579 0 0 7132579 سیگار - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 

 5204 40066 2936- 42334 تولید منسوجات

 43174 819 3205 47197 تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت، کیف، چمدان، زین و 
-167 4692 7270 یراق و تولید کفش  2745 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه (غیراز مبلمان) 
 0 90 712 802 ت کاال از نی و مواد حصیريو ساخ

 12618 13032 5406 31056 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 48418 113879 5993 168290 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوختهاي 
 671873 0 1352 673224 هسته اي

 463955 26424 39152 529532 الت شیمیایی صنایع تولید مواد و محصو

 216032 3972 30341 250345 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

☜ 
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(دنباله)                  1390نوع فعالیت و طبقات کارکن: بر حسبسرمایه گذاري کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  - 13-7
 (میلیون ریال)                                                                                                                                                                      

 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع فعالیت

 581942 30416 38670 651029 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 234860 27205 2980 265045 تولید فلزات اساسی
 401292 23419 38126 462837 تولیدمحصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 794933 39951 102826 937710 تولید ماشین آالت وتجهیزات طبقه بندي نشده درجاي دیگر

 149421 1992 236- 151177 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی 

 166556 9017 4891 180464 طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 14813 5246 2827 22886 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهاي 
 97054 8194 840 106088 و انواع دیگر ساعت مچی

 26731- 9935 17943 1147 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

 346421 659 592 347671 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 95084 9260 19626 123970 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 0 0  بازیافت

 مرکز آمار ایران.  -خذمأ

  

  

  

  

  

  

  

  



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 نوع فعالیت و طبقات کارکن                     (میلیون ریال) بر حسبارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاههاي صنعتی  - 14-7
 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع سال و فعالیت

1375)1(  12279755 1282326 580410 8002444 

1380 27441758 1469702 1183570 24788486 

1385 78716161 5197413 3612493 69906255 

1386 82648128 5750658 3997770 72899699 

1387 106346190 6142557 5888809 94314824 

1388  126207939 6372327 6627034 113208578 

1389 118462570 5273266 5700848 107488456 

1390 118229715 6993113 6174761 105061842 

 8388435 812395 660682 9861512 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 2144846 0 0 2144846 سیگار - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 

 263975 489617 157979 911570 تولید منسوجات

 557320 52406 91402 701128 تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار
ی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف، چمدان، زین و یراق دباغ

 و تولید کفش
457098 161966 175356 119775 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه، (غیر از مبلمان) 
 و ساخت کاال از نی و مواد حصیري

20465 12264 8202 0 

 444168 121838 110123 676129 تولید کاغذو محصوالت کاغذي

 1658659 133219 390944 2182823 اپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شدهانتشار،چ

صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاههاي نفت و سوختهاي 
 10476377 0 79744 10556121  هسته اي

☜ 
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 یال)نوع فعالیت و طبقات کارکن(دنباله)         (میلیون ر بر حسبارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاههاي صنعتی  - 14-7
 

 نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 نفر 10- 49 جمع سال و فعالیت

 9335888 439981 418460 10194329 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 1714017 358066 497132 2569215 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 4190424 468276 1321350 5980050 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 1157953 251171 237291 1646416 ولید فلزات اساسیت

 3223601 463017 971693 4658311 تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات
 2640268 1113195 813194 4566656 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده درجاي دیگر

 713629 62514 57430 833572 تیتولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسبا

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی 
 طبقه بندي نشده در جاي دیگر

4828627 200628 197519 4430480 

 726612 110523 60306 897440 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاي وسایل ارتباطی

ر دقیق و ساعتهاي تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزا
 مچی و انواع دیگر ساعت

725082 146999 166331 411752 

 50387437 487324 292961 51167722 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

 997140 78529 31985 1107655 تولید سایر وسایل حمل و نقل
 1079086 185283 275729 1540098 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 2852 2852 بازیافت

 نفر کارکن است که دراین جدول منظور نشده است. 1-9) تفاوت سرجمع با اجزا مربوط به کارگاههاي صنعتی داراي 1(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  1390ارزش افزوده کارگاههاي صنعتی بر حسب طبقات کارکن:  -4-7

  

  
  

  7-14مبنا: جدول 
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، کار و رفاه تحت پوشش اداره کل تعاونمشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال صنعتی و فرش دستباف  -15-7
 در پایان سال اجتماعی

 

 سال و شهرستان
 صنعتی

 سرمایه (هزارریال) شاغالن عضو تعداد شرکت

1370 31 509 502 9148825 

1375 105 4000 3805 25991030 

1380 405 8553 5037 76440486 

1385 824 16955 12319 94441020 

1387 1338 22324 20910 156398905 

1388 1510 24120 25749 185963065 

1389  1339  19359  21335  159266125  
1390  1492  25769  24768  148264459  

1391  1584 28606 29865 168657759 

 7408389 1940 1137 145 اسالمشهر

 462000 162 228 17  بهارستان
 7174420 2853 1111 137 پاکدشت

 418900 86 54 6  پیشوا

 118233378 18255 21783 814   و پردیس تهران

 1218800 348 565 55 دماوند

 1147870 418 309 43 رباط کریم 
 12850422 2196 823 88 ري

 0 0 0 0 شمیرانات
 5358180 1207 793 79 شهریار 

342 51 فیروزکوه  524 4927950 
 419700 496 203 18 قدس
 372000 37 45 5  مالرد

 8665750 1343 1132 126 و قرچکورامین 

☜ 



 صنعت -7                                                                                          1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 ، کار و رفاه اجتماعیتحت پوشش اداره کل تعاونمشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال صنعتی و فرش دستباف -15-7
 (دنباله)سال در پایان

 

 سال و شهرستان
 فرش دستباف

 سرمایه (هزارریال) شاغالن عضو د شرکتتعدا

1370  2 10102 8008 177123 

1375 10 11462 9975 297721 

1380 33 12077 10506 1029461 

1385 112 12777 14863 1677301 

1387 149 15156 15628 2425323 

1388 155 15271 15779 2444223 

1389  87  13559  11049  2128546  
1390  102  13696  11311  3702046  

1391  106 13715 11352 3730846 

 63650 81 100 6 اسالمشهر
 10500 7 7 1  بهارستان
 87600 66 67 9 پاکدشت

 37000 112 124 3  پیشوا
 2143126 1618 1674 43 و پردیستهران 

 31500 155 53 6 دماوند
 28400 307 561 3 رباط کریم

 591000 416 292 8 ري
 0 0 0 0 شمیرانات

 130250 252 220 4 شهریار 
 144200 172 124 7 فیروزکوه

 38100 28 329 4 قدس

 0 0 0 0  مالرد
 425520 8138 10164 12 و قرچکورامین 

 استان تهران. ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون -مأخذ



 

 

  



١ 

  

  

  

  

  

  

  

 آب و برق

٢٩٥ 



٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 آب و برق -8                                                                                      1391-تهران سالنامه آماري استان

 

 

 

 

 

  اطالعــات آمــاري ایــن فصــل شــامل دو قســمت 
  است. » برق « و » آب «  

کـه توسـط » آبهاي زیرزمینـی « آمار آب شامل آب: 
  اداره امــور آب اســتان تهیــه شــده و همچنــین آمــار

ها و تعداد انشـعاب طول شبکه« و » ها تصفیه خانه« 
باشــد کــه توســط شــرکت آب و می» آب و فاضــالب 

  فاضالب استان تهیه گردیده .
ــرق:  ــد، ب ــار تولی ــامل آم ــرق ش ــاري ب ــات آم   اطالع

  اطالعـاتاز انتقال، توزیـع و مصـرف بـرق اسـت کـه 
، شـرکت توزیـع اي تهـرانثبتی شرکت بـرق منطقـه

نیروي برق تهران بزرگ، شـرکت توزیـع نیـروي بـرق 
برق نـواحی  شرکت توزیع نیروي و غرب استان تهران

استان تهران جمع آوري و در قالـب جـداول مربوطـه 
  جمع بندي و ارائه شده است.

  تعاریف و مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه
  شرح زیر است: 

اي که از لولـه به آخرین رشته خط لوله انشعاب آب:
توزیــع آب منشــعب و بــه محــل مصــرف آب متصــل 

  گردد.انشعاب آب اطالق می شود،می
عبـارت قدرت نامی نصـب شـده): ظرفیت نامی (

(حقیقـی) هـر مولـد کـه از سـوي  است از توان اکتیو
کارخانه سازنده بـر روي لـوح مشخصـات آن نگاشـته 

شود. این توان براي واحدهاي حرارتی با توجـه بـه می
گراد و درجـه سـانتی 15دماي ( ISOشرایط تعریف 

    بر حسب شود وارتفاع صفر از سطح دریا) تعریف می
  گردد.ذکر می کیلو وات یا مگاوات (هزار کیلووات)

  

  
 
 
 
 
 

قـدرت در محـل ظرفیت عملی یا قدرت عملی (
عبارت است از بیشترین تـوان قابـل تولیـد از  :نصب)

  یک مولد برق یا یک نیروگاه با احتساب شرایط محل 
 ارتفاع محل نصب از سـطح دریـا  نصب (دماي محیط،

  حیطی).و دیگر شرایط م

عبارت است از مقدار انـرژي  :ناویژه)تولید ناخالص (
برق تولید شده توسط یک مولد برق یـا یـک نیروگـاه 

هـاي  در طی یک دوره زمانی معین که بر روي سـري
بـر گیري و خروجی مولدهاي اصلی یـا کمکـی انـدازه

کیلــو وات ســاعت یــا مگــاوات ســاعت بیــان  حســب
  شود.می

ــژه): ــالص (وی ــد خ ــرژي  تولی ــت از ان ــارت اس عب
گیري شده در نقطـه تحویـل انـرژي بـه شـبکه اندازه

انتقال یا توزیع نیرو. در یک دوره زمانی معـین تولیـد 
توان از تفاضل تولیـد ناخـالص و مصـرف خالص را می

  داخلی براي همان دوره زمانی نیز به دست آورد.

بیشـترین نقـاط تولیـد و منـاطق  شبکه سراسري:
اي از خطـوط انتقـال و که با شبکهمصرف برق کشور 

اند شــبکه ایسـتگاههاي فشــار قـوي بــه هـم پیوســته
شود. از طریق این شـبکه امکـان سراسري خوانده می

مبادله انرژي بـین منـاطق زیـر پوشـش وجـود دارد. 
صدور برق به خـارج  از کشـور نیـز از طریـق همـین 

  گیرد.شبکه انجام می
گونـاگون  هـاي تأسیساتی اسـت کـه شـکل نیروگاه:

گرداند. ایـن تعریـف همـه انرژي را به انرژي برق برمی
  تجهیرات، ساختمانها، کارگاههايدستگاههاي مولد، 
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ژنراتورهــا و ترانســفورماتور  جنبــی، ترانســفورماتورها،
گیرد، اما ایستگاههاي فشـار قـوي کمکی را در بر می

 گیــرد. ارتبــاط دهنــده نیروگــاه و شــبکه را دربــر نمی
یروگاههاي گرمایشـی متـداول و  نیروگاههـاي درباه ن
هـاي تهیـه بخـار،  اي، تعریف مزبور همه بخشهسته

رسانی انبارهاي سوخت و کارگاهها و تجهیزات سوخت
کن و همچنین تأسیسات ورودي و خروجی آب خنـک

گیرد. درباره نیروگاههاي آبی، تعریف مزبور را دربر می
وســـته و هاي آبگیـــر ورودي، مخزنهـــاي پیدریچـــه

درباره دیگـر  شود.تجهیزات تخلیه آب را نیز شامل می
عملیاتی که انرژي را به درون  هاي تجدیدپذیر، انرژي

ــاه می ــاندنیروگ ــن رس ــز در ای ــده  نی ــف گنجانی تعری
  شود.می

شـود کـه به نیروگاهی گفته میآبی:  -نیروگاه برق
در آن، راندن آب ذخیره شده در پشت سـدها موجـب 

  گردد.و تولید انرژي برق می چرخش توربین

نیروگـاهی اسـت کـه  نیروگاه حرارتی (گرمایشی):
انرژي حرارتی نهفته در سوختهاي جامد، مایع، گـازي 

اي را بــه انـرژي بـرق تبــدیل و یـا سـوختهاي هسـته
اي، بخاري متداول، گـازي، کند. نیروگاههاي هستهمی

  شوند.چرخه ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می

ــه گــاه حرارتــی متــداول (ســاده):نیرو اي از گون
نیروگاههــاي حرارتــی اســت کــه در آن بــا ســوزاندن 

شـود و آب تبـدیل بـه بخـار میسوختهاي  فسـیلی، 
انرژي بخار تولیدي سـبب چـرخش تـوربین و سـپس 

  گردد.تولید انرژي برق می

انـرژي ناشـی از  در این نوع نیروگـاه، نیروگاه گازي:
، هوا را تحت فشار و دمـاي سوختن سوختهاي فسیلی

دهد. این هواي مخلوط با گازهاي ناشـی زیاد قرار می
از احتراق سوخت، به صورت سیال حامل انرژي، براي 

  کند.گرداندن توربین متصل به مولد برق عمل می

نیروگـاهی اسـت مرکـب از نیروگاه چرخه ترکیبی: 
آن بـه منظـور افـزایش واحدهاي گاز و بخاري که در 

ــازده ــرژي ب ــی از ان ــت بخش ــی و بازیاف ــی حرارت        کل
باقی مانده در گازهاي خروجـی از توربینهـاي گـازي، 
  ایــن گازهــا را بــه دیــگ بخــار بازیافــت کننــده

تـوربین  کنند. بخار حاصل از ایـن طریـق،هدایت می 
ــــی ــــردش در م ــــه گ ــــراي بخــــاري را ب   آورد. ب

بهینه کردن مشخصـات بخـار، مـی تـوان از سـوخت 
  هم استفاده کرد.تکمیلی 

ــی: ــرف داخل ــرق  مص ــرژي ب ــت از ان ــارت اس       عب
ــط  ــین توس ــانی مع ــک دوره زم ــده در ی ــرف ش مص

آالت مســتقر در داخــل نیروگــاه. تجهیــزات و ماشــین
ــز  ــد و نی ــه مول ــته ب ــفورماتورهاي وابس ــات ترانس تلف
روشــنایی قســمتهاي مختلــف نیروگــاه جــزو مصــرف 

بر حسب  شود. این کمیتداخلی نیروگاه محسوب می
  گردد.کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت بیان می

عبارت اسـت از مقـدار  فروش یا مصرف انرژي برق:
انرژي برق فروخته شده به مشترکین مختلـف جهـت 

  مصارف گوناگون.

عبارت است از مجموعه مدارهاي نصب شده بـر  خط:
هایی که انرژي برق تولید شده را با ولتاژهاي روي پایه

یـا تبـدیل ولتـاژ  نیروگاه)یک نقطه تولید (متفاوت از 
  کنند. به نقاط مصرف منتقل می ایستگاه)(

خطی است کـه انـرژي بـرق را بـه خط انتقال نیرو: 
 230و  400طور کالن با ولتاژهاي بـاال (بـراي ایـران 

  دهد.کیلو ولتی) از خود عبور می

خطی اسـت کـه انـرژي بـرق را بـا  خط فوق توزیع:
ــاي  ــور 66( 63و  132ولتاژه ــه منظ ــت ب ــو ول ) کیل

 132دهد خطوط اي از خود عبور میرسانی ناحیهبرق
کیلو ولتی گاهی بسته به نوع وظیفه و عملکـردي کـه 
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بنـدي به عهده دارند، جزو خطوط انتقـال نیـرو طبقه
  شوند.می

عبـارت اسـت از شـخص حقیقـی یـا  مشترك برق:
 حقوقی که انشـعاب مـورد تقاضـایش طبـق مقـررات
برقرار شده باشد، مصرف کننـدگان خـانگی، عمـومی، 
ــف  ــن تعری ــامل ای ــنعتی ش ــاورزي و ص ــاري، کش تج

  شوند.می

قسمتی از برق تولیدي است کـه در  مصارف خانگی:
گیرد و صـرفاً جهـت بـه کـار اختیار خانوارها قرار می

انداختن وسایل و تجهیـزات متعـارف برقـی در واحـد 
  رود.مسکونی به کار می

عبارت اسـت از مصـارف اشـتراکی  عمومی: مصارف
شهرکها و همچنین  هاي ساختمانی،بلوکها و مجموعه

روشــنایی معــابر اختصاصــی شــهرکهاي محصــور، در 
ــه ــه داراي انشــعاب جداگان ــورتی ک اي باشــند و ص

هاي مسکونی آنها پادگانهایی که مصارف برق مجموعه
  باشد.بیش از مصارف عمومی آنها می

منظـور، قسـمتی از انـرژي بـرق : مصارف کشاورزي
ــر  ــاري در ام ــاي آبی ــراي مصــارف پمپه ــه ب اســت ک

  شود.کشاورزي استفاده می
قسمتی از  برق تولیـدي اسـت کـه مصارف صنعتی: 

گیـرد. قـدرت در اختیار واحـدهاي صـنعتی قـرار می
           درخواســتی هــر یــک از ایــن واحــدها، بــیش از

محصــوالت کیلـووات اســت و صـرفاً بــراي تولیـد  40
آالت مربـوط بـه کـار صنعتی و براي استفاده ماشـین

  رود.می

انشعابهایی کـه عمومـاً بـراي محـل  مصارف تجاري:
گردند مشمول این تعرفه واقع کسب و تجارت دایر می

شوند. ضمناً مصارف انشعاباتی که بـا هـیچ یـک از می
بنـدهاي ایـن مـاده مطابقـت ندارنـد مشـمول تعرفـه 

ــاري می ــند.تج ــتراکی  باش ــارف اش ــرق  مص ــاي ب به

 انشعابهاي تجـاري نیـز بـا تعرفـه تجـاري محاسـبه و 
  .  شونددریافت می

  گزیده اطالعات: 

  
میزان تخلیه ساالنه منابع  1390-91سال آبیدر 

        میلیون 2725آبهاي زیرزمینی استان حدود 
درصد آن مربوط به  3/80که  متر مکعب بوده است

       بوط به چاه نیمه عمیق،درصد مر 7/4چاه عمیق، 
درصد مربوط به  9/5درصد مربوط به قنات و  1/9

 1339بیش از  1390چشمه می باشد. در سال 
میلیون متر مکعب آب در نقاط شهري توزیع شده 

میلیون متر مکعب آن در نقاط  990است که بیش از 
شهري به فروش رسیده است. میزان فروش آب در 

میزان حجم آب توزیع  و  درصد 8/0 نقاط شهري
به سال  درصد نسبت 2/1شده در این نقاط حدود 

  گذشته کاهش داشته است. 
  

در نقاط آب انشعاب  1678421تعداد  1391در سال 
شهري استان وجود داشته که نسبت به سال گذشته 

  درصد افزایش نشان می دهد. 3/5

 بیش ازنیروگاههاي برق استان  1391در سال  
   ن کیلووات ساعت تولید ناخالصمیلیو 22321

آن در نیروگاههاي  درصد 1/54داشته اند که حدود 
در نیروگاههاي گازي، درصد  7/36 ،چرخه ترکیبی

درصد در  1درصد در نیروگاههاي بخاري و  2/8
نیروگاههاي آبی تولید شده است. همچنین مقدار 

درصد نسبت به سال گذشته  6/19تولید ناخالص 
  است.داشته  افزایش

هزار مشترك  693میلیون و  5بیش از در این سال 
برق در استان وجود داشته اند که نسبت به سال 

 در این سال درصد افزایش داشته است. 1/5گذشته 
درصد تجاري،  8/14درصد مشترکین خانگی،  9/76
      درصد صنعت و معدن،  6/0درصد عمومی،  2/7
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   آزاد درصد مصارف  3/0درصد کشاورزي و  2/0
       27770بوده اند. همچنین در این سال بیش از 

برق در استان فروخته شده  ساعت واتکیلو  میلیون
 افزایشدرصد  6/3که نسبت به سال  گذشته  حدود 

درصد از  5/35بیش از  1391داشته است. در سال 
درصد  4/23برق فروخته شده صرف مصارف خانگی، 

درصد  9/14ی، درصد عموم 9/16صنعت و معدن، 

درصد روشنایی  8/1درصد کشاورزي،  8/6تجاري، 
  مصارف آزاد شده است. صرف درصد 7/0معابر و 
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 کعب)مترم هزار(                                          1390-91 )1(منابع آبهاي زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آنها در سال آبی -1-8

 نام دشتسال آبی و 
 چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

 160370  2510  248359  536  129064  29886 2187419      19502   جمع کل

 0 0 0 0 9 3 7959 19 بخشی از دریاچه نمک

 180 8 10634 38 3577 261 9705 70 عه چهار قطبخشی از 

 36755 538 220500 342 82017 17840 1569086 15237 کرج-تهرانبخشی از 

 6 2 8619 16 8386 1278 442264 2323 ورامین

 9090 265 1056 33 6770 4426 15637 406 دماوند

 33874 784 1664 25 17808 4864 28394 725 لواسانات

 10817 302 372 16 3079 278 5472 116 ارگرمسبخشی از 

 54194 408 2044 14 5698 355 20535 162 فیروزکوه

 0 0 0 0 358 20 30717 103 مبارکیهبخشی از 

 0 0 0 0 0 4 3243 30  بخشی از ایوانکی

 15454 203 3471 52 1362 557 54407 311 آبسرد-هومند

 بعد، سال آبی نامیده می شود. ) اول مهر ماه هر سال لغایت شهریور سال1(

 اداره کل امور آب استان تهران. -مأخذ
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  (هزار مترمکعب)                                                                                      1391: تصفیه آب در تصفیه خانه هاي استان -2-8

  شهرستان
تعداد تصفیه 

و آب  خانه
  شیرین کن

حجم آب 
تصفیه 

  شده

حجم   )1(حجم آب توزیع شده
مخازن 
  درمدار

ظرفیت 
 لیتر-تأمین

منابع   جمع  در ثانیه
  سطحی

منابع 
  سایر  زیرزمینی

 28584 2879  12612 586609 752528 )2(1339137  737433  6  کل استان

 1435 81  12612 29901 0 29901  0  0  اسالمشهر

 1361 54   43179 0 43179  0  0  بهارستان

 580 39   22531 0 22531  0  0  پاکدشت

 162 33   4034 0 4034  0  0  پردیس

 225 17   5076 0 5076  0  0  پیشوا

 19543 2204   294221 752528 1046749  730796  5  تهران

 314 58   10763 0 10763  0  0  دماوند

 1147 86   14497 0 14497  0  0  رباط کریم

 634 43   15195 0 15195  0  0  ري

 85 16   4239 0 4239  0  0  یراناتشم

 895 97   56294 0 56294  0  0  شهریار

 87 13   2285 0 2285  0  0  فیروزکوه

 510 32   22321 0 22321  0  0  قدس

 608 36   20995 0 20995  6637  1  قرچک

 406 31   23017 0 23017  0  0  مالرد

 591 40   18061 0 18061  0  0  ورامین

ا و آب چاه ها که با کلر ضدعفونی و قابل شرب گردیده است و به سیستم توزیع (مخازن آب خروجی تصفیه خانه ه) 1(
 ذخیره و شبکه توزیع) وارد شده است.

هزار مترمکعب آب شهر اسالمشهر از شهرتهران تأمین می گردد که براي جلوگیري از دوباره شماري از  12612میزان  )2(
  سرجمع کسر گشته است.

  ضالب استان تهران.شرکت آب و فا -مأخذ
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 تعداد انشعاب، مشترکین و مقدار فروش آب در نقاط شهري                                                     (فروش: هزار مترمکعب) -3-8
 

 سال و شهرستان
 خانگی جمع

تعداد کل 
 انشعاب

تعداد انشعابات 
 واگذارشده

حجم آب 
 فروخته شده

تعداد کل 
 انشعاب

داد انشعابات تع
 واگذارشده

حجم آب 
 فروخته شده

1375 1177854 48984 654999 1041904 39037 508717 

1380 1434224 41124 736225 1253232 35995 556153 

1385 1627743 29228 1060450 1371430 19591 767729 

1387 1766368 33612 1103840 1446153 25124 807144 

1388 1820022 29043 1139632 1496498 20639 840920 

1389  1527667  27909  987924  1245990  21238  715933  
1390  1594450 62473 998260 1293299 51435 716695 

1391 1678421 96316 990486 1354231 80241 744123 

 26850 7344 74386 30539 7716 88674 اسالمشهر
42662 1684 83346 31552 2728 101136  بهارستان  

 14059 5715 37570 16303 6480 43900 پاکدشت

 3025 3423 6875 3346 3912 7433  پردیس

 3201 554 10153 3734 633 11373  پیشوا
 555966 28573 805942 776027 36052 1038168  تهران

 5836 8052 22974 8129 9369 27007 دماوند

 7600 9190 34219 11256 9507 38456 رباط کریم
 9356 2077 27528 11611 2299 32753 ري

 2588 309 8502 3122 428 9573 شمیرانات

 34810 6621 84447 42443 8225 97434 شهریار

 1274 3051 6295 1555 3493 7267 فیروزکوه

 15038 997 41127 16779 1268 45814 قدس

 13016 957 39469 15998 1904 46775  قرچک

71952 17505 1008 34185 مالرد  610 15172 

 12069 1084 44203 13199 1294 48473 ورامین

☜ 
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 تعداد انشعاب، مشترکین و مقدار فروش آب در نقاط شهري(دنباله)                                        (فروش: هزار مترمکعب) -3-8
 

 سال و شهرستان

 عمومی مختلط

تعداد کل 
 انشعاب

تعداد انشعابات 
 هواگذارشد

حجم آب 
 فروخته شده

تعداد کل 
 انشعاب

تعداد انشعابات 
 واگذارشده

حجم آب 
 فروخته شده

1375 38630 2447 20161 11807 482 56866 

1380 60119 1026 39326 16113 352 51886 

1385 89367 1379 60856 10720 208 50529 

1387 98221 980 66165 10810 329 44346 

1388 107142 826 69900 5035 143 20239 

1389  99323  514  62050  4802  145  16986  
1390  92719 2373 61278 7551 821 49688 

1391 93380 840 16299  8590 1462 44566  

 572 49 719 1567 28 3523 اسالمشهر

 1549 2 170 4916 250 10761  بهارستان

 959 131 135 0 0 0 پاکدشت

 76 49 95 51 1 0  پردیس

 276 2 55 0 0 0  پیشوا

 32683 730 5464 50311 140 71272  تهران

 376 11 268 698 187 4 دماوند

 1966 38 320 619 29 962 رباط کریم

 794 5 156 614 88 1298 ري

 47 5 72 115 1 0 شمیرانات

 3121 369 337 2106 0 2329 شهریار
 86 15 132 3 2 10 فیروزکوه

 608 2 178 453 0 821 قدس

 2102 51 232 0 1 1  کقرچ

 298 1 63 1528 112 2362 مالرد

 151 2 194 10 1 37 ورامین

☜ 
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 تعداد انشعاب، مشترکین و مقدار فروش آب در نقاط شهري (دنباله)                                        (فروش: هزار مترمکعب) -3-8

 ) اطالعات فضاي سبز با  سایر ادغام شده است.1(

 سال و شهرستان
 )1(سایر تجاري

تعداد کل 
 انشعاب

عداد انشعابات ت
 واگذارشده

حجم آب 
 فروخته شده

تعداد کل 
 انشعاب

تعداد انشعابات 
 واگذارشده

حجم آب 
 فروخته شده

1375 64388 6926 55715 21125 92 13540 

1380 82721 3669 51201 22039 82 37659 

1385 111016 7309 44426 45210 741 136910 

1387 132854 6344 51850 78330 835 134335 

1388  140027 5968 40823 71320 1467 167750 

1389  121192  5051  37373  56360  961  155582  
1390  135809 6295 50935 65072 1549 137022 

1391 144276 7970 50294 77944 5813 100024 

 772 10 2844 778 285 7202 اسالمشهر
 549 513 2604 272 279 4255  بهارستان
461 5597 پاکدشت  642 598 20 643 

 85 386 207 109 53 256  پردیس
 135 2 96 122 75 1069  پیشوا
 92382 3479 62608 44685 3130 92872  تهران
 956 845 1579 262 274 2182 دماوند

 814 10 1349 257 240 1606 رباط کریم
 382 6 708 466 123 3063 ري

 270 87 429 103 36 570 شمیرانات
 1572 25 2051 835 1210 8270 شهریار

 132 395 262 59 30 578 فیروزکوه
 161 7 716 519 262 2972 قدس

 476 10 1086 404 885 5987  قرچک
 190 9 264 317 276 4301 مالرد

 505 9 543 464 198 3496 ورامین

   ر اسالمشهر از شهرتهران تأمین می گردد که براي جلوگیري از دوباره شماري از هزار مترمکعب آب شه 12612میزان  )2(
 سر جمع کسر گشته است.

 شرکت آب و فاضالب استان تهران.-مأخذ
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  1391میزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب نوع مصرف:  -1-8

  

  
  8-3مبنا: جدول 
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 1391: ب در نقاط شهريطول شبکه جمع آوري و تعداد انشعاب فاضال -4-8
 

 شهرستان
تعداد انشعاب فعال 

 فاضالب(فقره)
تعداد کل انشعاب 

 فاضالب(فقره)
طول شبکه فاضالب 

 در مدار(کیلومتر)
طول کل شبکه 

 فاضالب(کیلومتر)

 5209 2783 412086 380976 کل استان

 69 55 12178 7491 اسالمشهر

 20 0 0 0  بهارستان
 1 0 0 0 پاکدشت

0947  پردیس  7421 75 81 
 10 0 0 0  پیشوا
 4534 2458 363299 354485  تهران

 22 0 0 0 دماوند

 153 65 14210 5646 رباط کریم

 26 12 889 789 ري

 71 19 544 543 شمیرانات
 63 39 336 0 شهریار

 5 0 0 0 فیروزکوه

 77 45 13209 4928 قدس

 16 0 0 0  قرچک

 38 15 0 0 مالرد

 25 0 0 0 ورامین

 شرکت آب و فاضالب استان تهران. -مأخذ
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 ظرفیت نامی و تولید ناخالص برق مولدهاي نصب شده موسسات تابع وزارت نیرو در محدوده استان -5-8

 تولید ناخالص برق(مگاوات ساعت) ظرفیت نامی(مگاوات) سال

1365 1833 7912969 

1370 2608 9282693 

1375 3233 8759661 

1380 3368 11474066 

1385 5906 19893967 

1387 6857 26811352 

1388 7148 25224521 

1389  5576  21764104  

1390  5736  18656765  

1391 6056 22321113 

 شرکت برق منطقه اي تهران.-مأخذ
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وزارت نیرو واقع در  قدرت مصرفی همزمان در نیروگاههاي شبکه سراسري تابع  ظرفیت مولدهاي نصب شده و - 8- 6
 (مگاوات)                                     محدوده استان                                                                                                                 

 

 حداکثر بار مصرفی همزمان ظرفیت عملی(قدرت عملی) سال و نوع مولد

1365 2080 1870 

1370 2256 2346 

1375 2904 3487 

1380 2900 4597 

1385 5436 5331 

1387 5973 5776 

1388 6060 6496 

1389  4583  5038  
1390  4739  5063  

1391 5041 5330 

 161 197 آبی
 270 235 بخاري
 2305 2245 گازي

 2594 2364 چرخه ترکیبی

 شرکت برق منطقه اي تهران.-مأخذ
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 1391نیروگاه:  بر حسبظرفیت مولدهاي نصب شده در محدوده استان و قدرت مصرفی همزمان  - 8- 7
 

 شهرستان محل استقرار نام نیروگاه
ظرفیت عملی            

 (قدرت عملی)(مگاوات)
حداکثربار تولیدي 
 همزمان(مگاوات)

 5330 5041  جمع

 270 235  بخاري
023 195 تهران بعثت       

 40 40 تهران شهید فیروزي      
 2594 2364  چرخه ترکیبی

 2594 2364 پاکدشت  هداي  پاکدشتش     

 2305 2245  گازي

 707 767 ري ري     

 873 780 رباط کریم پرند     

 725 698 رباط کریم رود شور     

 161 197  آبی 
 45 45 تهران سد لتیان     

510 تهران سد کالن       116 

 0 47 رودهن سد لوارك     

 شرکت برق منطقه اي تهران.-مأخذ
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 ات ساعت)تولید برق انواع مولد و مصرف داخلی نیروگاهها                                                                             (مگاو - 8-8
 

 تولید خالص وگاهمصرف داخلی نیر تولید ناخالص سال و نوع مولد

1365 7912969 - - 

1370 9282693 - - 

1375 8759661 - - 

1380 11474066 437277 11036789 

1385 19893967 508780 19385187 

1387 26811352 551975 26259377 

1388 25224521 659718 24564803 

1389  21764104 353641 21410463 

1390  18656765 348554 18308211 

1391 22321113 419291 21901822 

 216806 0 216806 آبی 

 1707967 132486 1840453 بخاري

 8103794 79858 8183652 گازي

 11873255 206947 12080202 چرخه ترکیبی

 شرکت برق منطقه اي تهران.-مأخذ
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  1391سهم تولید خالص برق توسط نیروگاههاي استان:  -2-8

  

  

  
  8-8ول مبنا: جد
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 تولید برق و سوخت مصرفی نیروگاههاي حرارتی در محدوده استان -9-8
 

 سال
تولید خالص برق  

 (مگاوات ساعت)

 سوخت

 گازطبیعی(هزارمترمکعب) نفت کوره(هزارلیتر) گازوئیل(هزارلیتر)

1380 10969267 221126 820664 2181739 

1385 18968235 1164899 432125 4417494 

1387 26047188 637270 873778 6552401 

1388 24284550 1023273 480040 6169884 

1389  21410463 712677 66852 5419525 

1390  18082865 1376039 88571 3662211 

1391 21685016 1111149 252266 4572658 

 شرکت برق منطقه اي تهران.-مأخذ
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 ال نیروي برق                                                                                                 (کیلومتر مدار)طول انواع خطوط انتق -10-8

 سال

 خط فوق توزیع خط انتقال نیرو

 کیلوولت 63 کیلوولت 132 کیلوولت 230  کیلوولت 400

 زمینی هوایی هوایی زمینی هوایی هوایی

1365 1188 1156 - 54 1566 403 

1370 1422 1228 - 54 1250 445 

1375 1799 1587 19 54 1835 588 

1380 2299 1877 19 54 2890 737 

(1)1385 1563 1245 31 54 3055 793 

1387  1803  1129  31 54  3168  862  

1388 1821 1127 31 54 3269 898 

1389 964 800 31 27 2178 808 

1390 963 923 41 27 2184 824 

1391 963 943 52 0 2208 849 

 شامل استان قم نیز می باشد. 1385اطالعات تا قبل از سال  )1(

 شرکت برق منطقه اي تهران.-مأخذ
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  تعداد انواع مشترکین برق - 11-8
 

 کشاورزي عمومی خانگی جمع سال و شهرستان

1365 2022051 1759927 257223 588 

1370 2120968 1794701 317034 1138 

1375 2791323 2344851 91236 1645 

1380 3796363 3064536 202227 2294 

1385 4938391 3914898 298868 3222 

1387 5464724 4312691 335441 3575 

1388 5818214 4577473 374315 3663 

1389  5187879  4021578  361505  8923  
1390  5418474 4184413 387154 9157 

1391 5693196 4378962 410047 9509 

 746 14247 157389 208998 اسالمشهر

 155 5913 147805 184999  بهارستان

 708 2843 87130 111552 پاکدشت

 65 3359 51736 69101  پردیس

 784 951 24743 30459 پیشوا

 1264 331964 3000948 3964840 تهران

 1015 2869 57572 69768 دماوند

 305 3269 95727 113274 یمرباط کر

 806 13175 176202 228430 ري

 119 2898 31892 39530 شمیرانات

 890 6982 125006 157998 شهریار

 238 982 17193 20639 فیروزکوه

 113 4036 87129 105501 قدس

 270 3162 70306 85158  قرچک
 709 11433 174209 213532 مالرد

3221 1964 73975 89417  ورامین  

                                                                                                         ☜                                              
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 تعداد انواع مشترکین برق(دنباله) - 11-8
 

 مصارف آزاد تجاري صنعت و معدن سال وشهرستان

1365 2096 -)1( 2217 
1370 858 -)1( 7237 
1375 6468 346064 1059 
1380 18814 504401 4091 
1385 28623 688898 3882 
1387 33688 772872 6457 
1388 35618 814258 12888 
1389  29186  756522  10165  
1390  31991 796743 9016 

1391 34171 845322 15185 

 791 31911 3914 اسالمشهر
1661  بهارستان  28891 1069 
 641 16380 3850 پاکدشت

 515 12046 1380  پردیس
 173 3695 113 پیشوا
 7665 610771 12228 تهران
 1078 7002 232 دماوند

 573 11793 1607 رباط کریم
 852 32867 4528 ري

 479 4092 50 شمیرانات
 49 23569 1502 شهریار

 250 1812 164 فیروزکوه
 30 13291 902 قدس

 428 10439 553  قرچک
 163 26203 815 مالرد

 429 10560 1167  ورامین

  تعرفه برق عمومی و تجاري در یکدیگر ادغام بوده اند. 1372) تا پایان سال 1(
 شرکت برق منطقه اي تهران. -مأخذ

 شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ. -        

 ن تهران.شرکت توزیع نیروي برق غرب استا -        

 شرکت توزیع نیروي برق نواحی استان تهران. -        
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  (مگاوات ساعت)                                                                           مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف                - 12-8
 

 کشاورزي عمومی خانگی جمع سال و شهرستان

1365 8720517 4000970 2333101 109135 
1370 10590462 5100517 3617193 377801 
1375 15677853 6011570 2097571 330788 
1380 20136066 7658759 3363864 394704 
1385 27865291 10775102 5062140 674362 
1387 27700559 10891860 5288224 747257 
1388 29996386 11139965 5577256 724858 
1389  27338806  10065805  5234575  893792  
1390  26793133 9440485 4481832 1791798 

1391 27769729 9851501 4682785 1888437 

 133248 95999 322721 1001983 اسالمشهر

 49619 21892 281262 503165  بهارستان

 156741 31419 169181 955183 پاکدشت
 38234 18452 81969 447058  پردیس

 132088 11724 43002 222947 شواپی

 489965 4073024 7219038 18059361 تهران

 111660 25662 97375 325449 دماوند
 40980 33123 126991 487498 رباط کریم

 116493 144690 395199 2175555 ري

 9548 19481 58017 117645 شمیرانات

 186107 43510 235183 889075 شهریار

423187 فیروزکوه  20370 9905 17635 

 41748 33777 167719 653831 قدس

 45694 29569 145911 345855  قرچک

 159176 65250 327764 749255 مالرد

 159501 25308 159799 517127  ورامین

☜                                                
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 (مگاوات ساعت)                                                                         مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف(دنباله)     - 12-8
 

 مصارف آزاد روشنایی معابر  تجاري صنعت و معدن سال و شهرستان

1365 2108984 -)1( 151119 17208 
1370 1101434 -)1( 280578 112939 
1375 4222221 2442037 541499 32167 
1380 4904096 2359158 52413 1403072 
1385 6745245 3625788 895273 87381 
1387 6229653 3855758 601133 86674 
1388 7753879 4077690 616017 106721 
1389  6529730  4175413  131283  308208  
1390  6549625 4084662 312323 132408 

1391 6502701 4138142 497927 208236 

 6539 10522 109428 323526 اسالمشهر
 6663 15655 61925 66149  بهارستان
 15046 12515 56742 513539 پاکدشت

 12022 916 57364 238101  پردیس
 1230 11508 8352 15043 پیشوا
 110051 290000 3299270 2578013 تهران
 7146 19862 22131 41613 دماوند

 11035 9127 41666 224576 رباط کریم
8133786 ري  151768 16834 12703 

 5093 8160 13462 3884 شمیرانات
 1857 59649 135793 226976 شهریار

 1437 3283 4809 261303 فیروزکوه
 1115 4875 46546 358051 قدس

 5678 19057 31891 68055  قرچک
 1900 8688 63094 123383 مالرد

 8721 7276 33901 122621  ورامین

  تعرفه برق عمومی و تجاري در یکدیگر ادغام بوده اند. 1372) تا پایان سال 1(
 شرکت برق منطقه اي تهران. -مأخذ
 شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ. -        
 شرکت توزیع نیروي برق غرب استان تهران. -        
 شرکت توزیع نیروي برق نواحی استان تهران. -        
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  1391استان بر حسب نوع مشترکین: مقدار فروش برق در  -3-8

  

  

  8- 12مبنا: جدول 
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شـود، آمارهاي ساختمان کـه در ایـن فصـل ارائـه می
شــامل آمارهــاي ســاخت و ســاز بناهــاي مســکونی و 

باشـد و غیرمسکونی و موجودي بناهـاي مسـکونی می
اطالعات آماري سایر انواع ساختمان از قبیـل سـدها، 

  گیـرد. اطالعـات ها را دربـر نمیپلها، کانالهـا و شـبکه
ی صـادره توسـط هاي سـاختمانثبت شـده در پروانـه

هاي کشـور، بـه وسـیله مرکـز آمـار ایـران  شهرداري
شود. آمار مربوط آوري و به طور ساالنه منتشر میگرد

به فعالیتهـاي سـاختمانی بخـش خصوصـی در نقـاط 
آوري و منتشر شهري، توسط بانک مرکزي ایران جمع

 شود که در حال حاضر تعداد، مشخصـات و هزینـهمی
  گیرد. سکونی را دربر میبناهاي مسکونی و غیرم

ـــازمان  ـــازمان  راهس ـــا س ـــه تنه ـــازي ک   و شهرس
واگذار کننده زمـین در نقـاط شـهري اسـتان اسـت،  
اطالعات مربوط به تعداد خانوار دریافت کننده زمـین 

مساحت زمین واگـذاري  براي ساخت واحد مسکونی و
کند. آمار واحدهاي مسـکونی را ساالنه ثبت و ارائه می

تایج سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن موجود، از ن
اسـتخراج شـده اسـت. بـه عـالوه قیمـت  1390سال 

فروش و اجاره واحدهاي مسکونی توسـط مرکـز آمـار 
و آخرین اطالعات  ایران گردآوري و منتشر شده است

. می باشـد 1391موجود در این زمینه مربوط به سال 
ضمناً آمارهایی در زمینـه شـرکتهاي تعـاونی مسـکن 

اسـتان  ، کـار و رفـاه اجتمـاعیداره کل تعاونتوسط ا
  تهیه شده است.

        آمارهاي این فصـل بـه شـرح زیـر ارائـه شـده اسـت:
 هاي ســاختمانی صادرشـده بــراي احــداث وپروانـه  -

افزایش بناي ساختمانهاي مسکونی و غیرمسـکونی در 
  نقاط شهري. 

  مشخصات فعالیتهاي ساختمانی بخش خصوصی. -
  ن در نقاط شهري استان.واگذاري زمی -
  متوسط قیمت فروش و اجاره واحدهاي مسکونی. -
  مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی مسکن. -

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه 
  شرح زیر است:

فضایی است محصور، ثابت و مسـتقل کـه ساختمان: 
تمام یا قسمتی از آن مسقف بـوده و بـراي سـکونت و 

شرط آن که صادي ساخته شده است، به یا فعالیت اقت
متـر  4مساحت زیربناي قسـمت مسـقف آن حـداقل 

  مربع باشد.

عبارت است از مساحت قطعه زمـین  مساحت زمین:
  ملکی که ساختمان در آن ایجاد یا تجدید بنا شود.

عبارت اسـت از مجمـوع سطح کل زیربناي طبقات: 
ــین،  ــر زم ــم از زی ــات اع ــه طبق ــاي کلی       ســطح زیربن

  نیم طبقه، طبقه اول و بقیه طبقات. طبقه همکف،

هزینه سـاختمان، چـه در مرحلـه  هزینه ساختمان:
شود و چه در مرحلـه تکمیـل بینی میشروع که پیش

هاي نقشه شود شامل هزینهکه رقم واقعی گزارش می
     پروانــه ســاختمان،نظــارت مهنــدس، ســاختمان، 

مـزد کـارگر، ، مصالح سـاختمان، وسـایل و ابـزار کـار
الزحمه معمار، هزینه تأسیسات حـرارت مرکـزي، حق

ارزش زمین،  باشد.روشنایی، آب و فاضالب و غیره می
  شود.در هزینه ساختمان منظور نمی
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فضایی اسـت مشـتمل بـر  واحد مسکونی معمولی: 
حداقل یک اتاق و معموالً یک آشپزخانه و یک توالـت 

دهـد و تشـکیل می که تمام یا قسمتی از ساختمان را
داراي ورودي اختصاصی به خیابان، کوچه، راه پلـه یـا 

مسکونی به منظـور غـذا  راهروي مشترك است. واحد
خوردن، دور هم نشستن و خوابیـدن، توسـط یـک یـا 

گیرد. در سرشماري چند خانوار مورد استفاده قرار می
عمومی نفـوس و مسـکن بـه واحـدهاي مسـکونی بـا 

از مصالح سخت (آجـر، سـیمان، الذکر که تعریف فوق
شـوند واحـد مسـکونی سنگ، چوب و ...) سـاخته می

  معمولی اطالق شده است.

فضایی مستقل در داخل واحـد مسـکونی اسـت اتاق: 
متـر ارتفـاع   2متـر مربـع مسـاحت و  4که حـداقل 

  داشته باشد. آشپزخانه، حمـام، طویلـه و کاهـدانی بـه
شـود آور میشـوند. یـادهر صورت، اتاق محسوب نمی

آشپزخانه با مشخصات مزبـور در سرشـماري عمـومی 
  نفوس و مسکن اتاق منظور شده است.

کلیـه فعالیتهـایی اسـت کـه در  فعالیت ساختمانی:
  کنـی،(پی ارتباط با مراحل مختلف ایجـاد سـاختمان

ــا،  ــکلت بن ــردن اس ــا ک ــناژبندي، برپ ــزي، ش ــی ری      پ
کاري، شـیساخت بنا، نصب تأسیسات و تجهیـزات، کا

گیــرد، کشـی و ...) صــورت میروکـاري، نقاشــی، سیم
همچنین تعمیرات اساسـی و جزئـی در سـاختمانهاي 
موجود (ساخت یک طبقه یا قسمت جدید، تعویض یا 

    ،گـازهاي تعمیر تأسیسـات و تجهیـزات، تعمیـر لولـه
ـــهآب  ـــالب، لک ـــیون بـــام، و فاض        گیري و ایزوالس

ري، تعمیـر محوطـه و ...) تجدید نقاشی و کاغـذ دیـوا
  شود.فعالیت ساختمانی محسوب می

فعالیتهـاي مربـوط بـه مراحـل  ایجاد بناي جدیـد:
ریـزي، کنـی، پیمختلف ایجـاد سـاختمان ماننـد پی

بندي بر پا کـردن اسـکلت بنـا، سـاخت بنـا و ... شناژ
مشروط بر آن که براي اولین بار در یک زمین صـورت 

  شود.نظر گرفته می گیرد، ایجاد بناي جدید در

انجام فعالیتهاي مربوط به مراحل مختلف تجدید بنا: 
ایجاد ساختمان در قطعه زمینی که قبالً بنـایی در آن 
وجود داشته و براي ایجاد سـاختمان جدیـد تخریـب 
شده است، به عنوان فعالیـت سـاختمانی تجدیـد بنـا 

  گیرد.مورد نظر قرار می

اي سـاختمانی کـه آن نوع فعالیته تعمیرات اساسی:
در ساختمانهاي موجود صورت گیرد و موجب افزایش 

عنـوان تعمیـرات  بـهکارایی و عمر سـاختمان شـود، 
شود، مانند افزایش تعـداد طبقـات، می اساسی منظور
کشی تعویض سیم اتاق یا سطح زیربنا، واحد مسکونی،

کشی، تعمیر اساسی یا تعویض قسمتهاي مهـم یا لوله
ضالب و سـایر تأسیسـات سـاختمان، سیستم آب و فا

  روکش مجدد بام و... نقاشی مجدد،

منظـوراز تعمیـرات جزئـی آن نـوع  تعمیرات جزئی:
تعمیراتی است که ویژگی تعمیـرات اساسـی را نـدارد 

رفع نقایص کوچک سیستم آب و  گیري بام،مانند لکه
  فاضالب و سایر تأسیسات و ...

ز فعالیتهـاي آن گـروه اسایر فعالیتهاي ساختمانی: 
الذکر نیستند به ساختمانی که در زمره فعالیتهاي فوق

شـوند. عنوان سایر فعالیتهـاي سـاختمانی منظـور می
  سازي زمین.مانند آماده

           رجـــوع کنیـــد بـــه تعـــاریف و مفـــاهیم خـــانوار:
  جمعیت. -2فصل 

رجوع کنید به تعـاریف و مفـاهیم شرکتهاي تعاونی: 
  گلداري و شیالت.کشاورزي، جن -4فصل 

نوعی شـرکتهاي تعـاونی شرکتهاي تعاونی مسکن: 
که در زمینه تهیه زمین و احداث و یا خرید واحدهاي 
مســکونی آمــاده و نیمــه تمــام بــه منظــور تکمیــل و  

ــش، ــت پوش ــاي تح ــه اعض ــذاري آن ب ــب  واگ در قال
فعالیـت آزاد) تعاونیهاي کارمندي، کارگري و متفرقه (

  کنند.می
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  العات:گزیده اط

فقره پروانه ساختمانی با  9952تعداد  1391در سال 
هزار مترمربع زیربنا توسط شهرداریهاي استان  5997

صادر شده که  نسبت به سال قبل (بجز شهر تهران) 
داشته  افزایشدرصد  2/58و  1/56به ترتیب حدود 

درصد پروانه  4/93است. الزم به ذکر است که حدود 
         واحدهاي مسکونی  هاي صادرشده مربوط به

  می باشد. 
دستگاه ساختمان  46918تعداد  1391در سال 

 توسط بخش خصوصی در نقاط شهري با مساحت 
مترمربع و هزینه  میلیون 35حدود کل زیربناي 

میلیارد ریال شروع شده است که  199145ساختمان 
درصد نسبت به سال  2/77و  3/31و  8/88به ترتیب 

  داشته است.، افزایش 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

سرمایه گذاري بخش خصوصی در  1391در سال 
نیمه ، نقاط شهري براي ساختمان هاي شروع شده

میلیارد ریال   205425تمام و تکمیل شده بیش از 
 افزایش 1390درصد نسبت به سال  86بوده که 

  داشته است.
متوسط قیمت یک مترمربع زمین  1391در سال 

نی کلنگی معامله شده در ساختمانهاي مسکو
 39بیش از بنگاههاي معامالت ملکی در شهر تهران 

 88سال قبل بیش از  هریال بوده که نسبت بمیلیون 
درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین متوسط 

شده بین  اجاره بهاي ماهانه در قراردادهاي منعقد
ء موجر و مستأجر در بنگاههاي معامالت ملکی به ازا

بع زیربناي واحد مسکونی در شهر تهران یک مترمر
ریال بوده که  152320(با احتساب مبلغ ودیعه) 

  درصد افزایش داشته است. 9/27 نسبت به سال قبل 
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مساحت زمین و زیربنا در نقاط شهري (بجز شهرتهران)                بر حسبپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا  -1-9
 (هزار مترمربع)                                                                                                                                                                  

 

 مساحت زیربنا مساحت زمین تعداد سال و شهرستان

1370)1( 6497 2744 2170 
1375)2( 11256 4326 3852 
1380 12080 4592 5243 
1385 7757 2796 3628 
1387 14806 10522 10333 
1388 10504 4533 7270 
1389  7930  6396  8470  
1390  6377  2953  3790  

1391 9952 4283 5997 

 577 175 1021 اسالمشهر
 282 143 1015  بهارستان
 307 130 610 پاکدشت

 420 216 358  پردیس
 109 41 177  پیشوا
 - - - تهران
 760 1842 1025 دماوند

 247 118 739 رباط کریم
 366 131 573 ري

 163 255 296 شمیرانات
 1286 636 2095 شهریار

39 فیروزکوه  41 56 
 311 88 339 قدس

 660 281 751  قرچک
 216 104 474 مالرد

 237 82 386 ورامین

 ) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد.1(
 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.2(

 مرکز آمار ایران. مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی. -مأخذ
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  نی صادرشده براي احداث بنا در نقاط شهري به جز شهر تهرانپروانه هاي ساختما -1-9

  

  
  9- 1مبنا: جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 نوع استفاده در نقاط شهري (بجز شهر تهران) بر حسبپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا  -2-9
 

 مسکونی جمع سال و شهرستان
مسکونی و 
 کارگاه توام

 بازرگانی
صنعتی، آموزشی 

 یو بهداشت
  سایر و

 اظهار نشده

1380 12080 11234 525 111 157 53 

1385 7757 7025 482 67 121 62 

1387 14806 13426 674 202 311 193 

1388 10504 9320 481 207 294 202 

1389  7930  7271  391  59  138  71  
1390 6377 5967 361 15 15 19 

1391 9952 9294 540 28 53 37 

 0 1 17 26 977 1021 اسالمشهر
 3 1 0 93 918 1015  بهارستان

 5 0 0 10 595 610 پاکدشت

 0 0 1 3 354 358  پردیس
 0 0 0 0 177 177  پیشوا
 - - - - - - تهران

 2 0 1 20 1002 1025 دماوند

 9 1 1 10 718 739 رباط کریم

 3 3 0 4 563 573 ري

 1 1 1 1 292 296 شمیرانات
 2 7 5 205 1876 2095 شهریار

 0 0 1 5 87 93 فیروزکوه
 7 37 0 31 264 339 قدس

 3 0 0 83 665 751  قرچک

 0 0 1 31 442 474 مالرد
 2 2 0 18 364 386 ورامین

 مرکز آمار ایران. مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی. -مأخذ
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 ح عمده در نقاط شهري (بجز شهر تهران)نوع مصال بر حسبپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا  -3-9
 

 )3(بتون آرمه فلزي کل سال و شهرستان
 سایر

 سایر  بلوك سیمانی آجر و چوب آجر و آهن جمع

1370)1( 6497 2598 - 3899 3602 0 0 297 
1375)2( 11256 4025 - 7231 6689 0 0 542 
1380 12080 8397 - 3682 3682 0 0 0 
1385 7757 7752 - 5 2 1 2 0 
1387 14806 14802 - 4 2 1 0 1 
1388 10504 10503 - 1 1 0 0 0 
1389  7930  7925  -  5  1  4  0  0  
1390  6377  2229  -  4148  4037  67  43  1  

1391 9952 3044 6806 102 102 0 0 0 

 0 0 0 0 0 878 143 1021 اسالمشهر
  0  0  0  1  1  619  395  1015  بهارستان
 0 0 0 0 0 332 278 610 پاکدشت

  0  0  0  0  0  153  205  358  پردیس
  0  0  0 0 0 177 0  177  پیشوا
 - - - - - - - - تهران
 0 0 0 1 1 399 625 1025 دماوند

 0 0 0 0 0 642 97 739 رباط کریم
 0 0 0 0 0 379 194 573 ري

 0 0 0 2 2 7 287 296 شمیرانات
 0 0 0 97 97 1721 277 2095 شهریار

 0 0 0 0 0 80 13 93 فیروزکوه
 0 0 0 0 0 274 65 339 قدس

  0  0  0  0  0  586  165  751  قرچک
 0 0 0 0 0 288 186 474 مالرد

 0 0 0 1 1 271 114 386 ورامین

 ) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد.1(

 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.2(

  اسکلت فلزي با هم محاسبه شده است.اطالعات بتون آرمه و   1390) تا پایان سال 3(
 مرکز آمار ایران. مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی. -مأخذ

  



 

 

تعداد طبقات ساختمان در نقـاط شـهري (بجـز شـهر  بر حسبپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا  -4-9
 1391تهران): 

 

 پنج طبقه و بیشتر قهچهارطب سه طبقه دو طبقه یک طبقه جمع شهرستان

 1343 3668 3572 1108 261 9952 کل استان

 79 776 148 16 2 1021 اسالمشهر

 32 462 362 150 9 1015  بهارستان

 19 71 445 70 5 610 پاکدشت

 119 21 205 10 3 358  پردیس

 10 84 19 36 28 177  پیشوا
 - - - - - - تهران

 130 156 468 211 60 1025 دماوند
 40 378 169 146 6 739 اط کریمرب

 109 237 163 34 30 573 ري

 23 113 138 12 10 296 شمیرانات

 194 727 954 161 59 2095 شهریار

 28 18 23 19 5 93 فیروزکوه

 111 108 114 5 1 339 قدس
 326 291 99 27 8 751  قرچک

 54 95 149 162 14 474 مالرد

 69 131 116 49 21 386 ورامین

 مرکز آمار ایران. مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی. -مأخذ
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     وضعیت قبلی زمین و مساحت آن در نقاط شهري بر حسبپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا  -5-9
 (هزار مترمربع)                                                                                                                              1391(بجز شهر تهران): 

 

 شهرستان
 ساختمان تخریبی باغ یا مزرعه زمین بایر جمع

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

 384078 1591 121734 125 3777490 8236 4283302 9952 کل استان

753771 1021 اسالمشهر  486 100112 2 267 533 74998 

 16595 152 0 0 125931 863 142526 1015  بهارستان

 9103 64 119 1 120374 545 129596 610 پاکدشت

 0 0 0 0 216280 358 216280 358  پردیس
 0 0 190 1 41030 176 41220 177  پیشوا
 - - - - - - - - تهران

 57248 87 7560 9 1776916 929 1841724 1025 دماوند

 11509 64 0 0 106256 675 117765 739 رباط کریم

 14235 86 0 0 117250 487 131485 573 ري

 37479 55 110195 108 107479 133 255153 296 شمیرانات

 37237 137 3403 4 595874 1954 636514 2095 شهریار

 482 2 0 0 40199 91 40681 93 فیروزکوه

 13208 94 0 0 74326 245 87534 339 قدس

 74102 165 0 0 207179 586 281281 751  قرچک

 21380 69 0 0 82840 405 104220 474 مالرد

 16502 83 0 0 65444 303 81946 386 ورامین

 مرکز آمار ایران. مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی. -مأخذ

 
  
  



 

 

تعداد واحد مسکونی در نقـاط شـهري  بر حسبداث ساختمان مسکونی پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي اح -6-9
 (بجز شهر تهران)

 

 پنج واحد و بیشتر )1(چهار واحد سه واحد دو واحد یک واحد جمع سال و شهرستان

1370)2( 6036 2601 2741 382 312 - 
1375)3( 10437 5419 3688 473 857 - 
1380 11234 4625 2945 841 2823 - 
1385 7025 1192 2429 1332 687 1385 
1387 13426 2125 5072 2319 1065 2845 
1388 9320 1669 3856 1696 576 1523 
1389  7271  1096  2491  1332  520  1832  
1390 5967 1017 2281 1221 303 1145 

1391 9294 1692 3580 1747 445 1830 

 100 76 595 183 23 977 اسالمشهر
454 188 918  بهارستان  95 18 73 
 30 15 66 422 62 595  پاکدشت

 131 7 12 58 146 354 پردیس
 88 19 11 31 28 177  پیشوا
 - - - - - - تهران
 199 46 118 369 270 1002 دماوند

 22 19 35 521 121 718 رباط کریم
 255 34 72 164 38 563 ري

 8 3 9 138 134 292 شمیرانات
 337 75 370 702 392 1876 شهریار

 16 6 7 28 30 87 فیروزکوه
 68 40 72 79 5 264 قدس

 334 44 161 103 23 665  قرچک
 104 4 30 124 180 442 مالرد

 65 39 94 114 52 364 ورامین

 شامل ساختمانهاي چهار واحد و بیشتر می باشد. 1380لغایت  1370) اطالعات سالهاي 1(
 .) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد2(
 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.3(

 مرکز آمار ایران. مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی. -مأخذ
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نوع مصالح عمده درنقاط شهري (بجـز  بر حسبپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان مسکونی -7-9
  1391شهر تهران): 

 

 بتون آرمه فلزي کل شهرستان
 سایر

 سایر  بلوك سیمانی آجر و چوب آجر و آهن جمع

 0 0 0 101 101 6303 2890 9294 کل استان

 0 0 0 0 0 848 129 977 اسالمشهر

  0  0  0  1  1  568  349  918  بهارستان
 0 0 0 0 0 324 271 595 پاکدشت

  0  0  0  0  0  151  203  354  پردیس
  0  0  0 0 0 177 0  177  پیشوا
 - - - - - - - - تهران

 0 0 0 1 1 399 602 1002 دماوند

 0 0 0 0 0 622 96 718 رباط کریم

 0 0 0 0 0 376 187 563 ري

 0 0 0 2 2 7 283 292 شمیرانات

 0 0 0 96 96 1513 267 1876 شهریار

 0 0 0 0 0 75 12 87 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 207 57 264 قدس

  0  0  0  0  0  517  148  665  قرچک
 0 0 0 0 0 266 176 442 مالرد

 0 0 0 1 1 253 110 364 ورامین

 مرکز آمار ایران. مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی. -مأخذ
  
  
  
  



 

 

نوع پروانه و بخش متقاضی در  بر حسبتعداد واحدهاي مسکونی تعیین شده در پروانه هاي ساختمانی صادر شده -8-9
 1391 نقاط شهري (بجز شهر تهران):

 

 کل رستانشه
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

 2 3 3784 3789 194 646 42259 43099 46888 کل استان

 0 0 846 846 25 316 3336 3677 4523 اسالمشهر

 0 0 70 70 0 0 2213 2213 2283  بهارستان

 0 3 474 477 0 0 1749 1749 2226 پاکدشت

  0  0  22  22  0  127  2457  2584  2606  پردیس
  0  0  297  297  0  0  903  903  1200  پیشوا
 - - - - - - - - - تهران

 0 0 577 577 2 6 5400 5408 5985 دماوند

 0 0 79 79 0 40 1574 1614 1693 رباط کریم

 0 0 212 212 2 0 2589 2591 2803 ري

 1 0 149 150 10 0 538 548 698 شمیرانات

 1 0 566 567 151 4 8768 8923 9490 شهریار

 0 0 72 72 0 0 407 407 479 فیروزکوه

 0 0 254 254 4 0 066 2070 2324 قدس

  0  0  49  49  0  0  7299  7299  7348  قرچک
 0 0 29 29 0 152 1440 1592 1621 مالرد

 0 0 88 88 0 1 1520 1521 1609 ورامین

 . مدیریت آمارهاي مسکن، ساختمان و زیربنایی.مرکز آمار ایران -مأخذ
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 ساختمانهاي شروع شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري -9-9
 

 شرح
تعداد ساختمان 

 (دستگاه )
 مساحت زمین

 (هزارمترمربع) 

سطح زیربناي 
طبقه همکف 

 (هزار مترمربع)

 سطح کل
 زیر بناي طبقات  

 (هزار مترمربع)

ارزش زمین 
 (میلیون ریال)

هزینه ساختمان 
 (میلیون ریال)

       جمع

1365)1( 10215 3089 1568 4549 105846 190993 

1370)1( 18593 4322 2268 7960 1252969 1013564 

1375)2( 17668 4815 2612 13404 6284070 7935526 

1380 25386 6496 3908 20771 16464960 16526013 

1385 15248 3632 2320 13122 31861576 26655396 

1387 33601 9571 5708 31529 156150245 111487636 

1388  16959  5313  3144  18385  89492607  73168751  
1389 21667 5524 3497 20799 92090264 77077519 

1390 24850 7027 4296 26499 150977284 112386590 

1391 46918 8805 6002 34790 341031520 199145005 

       ن مسکونیساختما

1365)1( 10030 2933 1489 4408 101565 185034 

1370)1( 17663 4034 2106 7476 1180981 947572 

1375)2( 16713 4307 2286 11752 5590574 6670159 

1380 24009 6053 3627 19477 15629697 15521708 

1385 14294 3272 2114 11874 29091494 23873356 

1387 31002 8555 5106 28119 139772885 99176939 

1388  14819 4265 2512 15593 76729985 59741269 

1389 20382 4906 3127 18155 80167682 66196610 
1390  23317 6067 3789 23261 131203029 94894345 

1391  44247 8115 5516 31281 303182628 176289127 

☜  



 

 

 بخش خصوصی در نقاط شهري(دنباله) ساختمانهاي شروع شده توسط -9-9
 

 شرح
تعداد ساختمان 

 (دستگاه )
 مساحت زمین

 (هزار مترمربع) 

 سطح زیربناي
 طبقه همکف  

 (هزار متر مربع)

سطح کل      
زیربناي طبقات 
 (هزارمترمربع)

ارزش زمین 
 (میلیون ریال)

هزینه ساختمان 
 (میلیون ریال)

       ساختمان غیرمسکونی

1365 185 156 79 141 4281 5959 

1370 315 187 99 278 43305 41315 

1375)2( 243 310 191 872 435422 830999 

1380 106 144 60 231 347179 266783 

1385 130 117 53 307 1214829 775610 

1387 382 284 139 538 3486228 2035056 

1388  511 663 373 1147 7178951 7660114 

1389 266 256 148 1019 5422147 4935754 
1390 404 529 241 1495 12341375 10818798 

1391 650 274 194 1687 22108400 12955694 

ساختمان مسکونی و 
       غیر مسکونی توأم

1365)1( 0 0 0 0 0 0 
1370)1( 615 101 63 206 28683 24677 
1375)2( 712 198 135 780 258074 434368 
1380 1271 299 221 1063 488084 737522 
1385 824 243 153 941 1555253 2006430 
1387 2217 732 463 2872 12891132 10275641 
1388  1629 385 259 1645 5583671 5767368 
1389  1019 362 222 1625 6500435 5945155 
1390 1129 432 266 1743 7432880 6673447 

1391 2021 416 292 1822 15740492 9900184 

اطالعات ساختمان مسکونی و غیر مسکونی توأم به  1365) اطالعات شامل استان قم نیز می باشد. همچنین در سال 1(
 تفکیک موجود نبوده و با اطالعات ساختمانهاي مسکونی آورده شده است.

 ) اطالعات شامل استان قزوین نیز می باشد. 2(
 ان.بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایر -مأخذ



 ساختمان و مسکن -9                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 ساختمانهاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري -10-9
 

تعداد ساختمان  شرح
 (دستگاه )

 مساحت زمین 
 (هزارمترمربع)

سطح زیربناي 
 طبقه همکف 

 (هزار متر مربع)

سطح کل زیر 
 بناي طبقات 
 (هزارمترمربع)

 ارزش زمین
 (میلیون ریال) 

هزینه ساختمان 
 (میلیون ریال)

       جمع

1365)1( 12799 3693 1740 4384 113364 161097 

1370)1( 15001 3289 1789 6612 1047170 704688 

1375)2( 14145 3471 2040 8689 4457618 3540372 

1380 20375 5112 3011 15409 13291548 11572328 

1385 15263 4669 2748 15863 36544345 29432617 

1387 27076 6037 3695 20304 109674438 64810353 

1388  28661 7224 4628 25660 108320014 87661976 

1389 17657 4827 3055 18204 88022033 70368661 
1390 19751 5185 3344 18855 101427217 74708743 

1391 37745 9812 5387 29458 263973190 133620677 

       ساختمان مسکونی

1365)1( 12663 3323 1616 4118 101327 150314 

1370)1( 14059 3092 1667 5792 1002593 678608 

1375)2( 13079 3048 1758 7566 3984458 3012365 

1380 19780 4770 2807 14328 12478196 10603438 

1385 13873 4011 2357 13264 31287754 24122546 

1387 25521 5458 3388 18327 98659568 58092166 

1388  32555  6013 3823 21182 86467528 74071370 
1389 15654 4174 2647 15641 77522119 58646082 
1390 18013 4472 2843 16527 90005172 64819760 

1391 36180 9240 5039 27301 239166756 121555444 

☜  



 

 

 ساختمانهاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري(دنباله) -10-9
 

 شرح
ساختمان تعداد 

 (دستگاه)
 مساحت زمین
 (هزارمترمربع)

سطح زیربناي    
 طبقه همکف

 (هزارمترمربع) 

سطح کل        
 زیربناي طبقات

 (هزارمترمربع) 

ارزش زمین 
 (میلیون ریال)

هزینه ساختمان   
 (میلیون ریال)

       ساختمان غیرمسکونی
1365 136 370 124 266 12037 10783 
1370 307 97 54 652 25273 10746 
1375)2( 280 259 166 576 271696 281738 
1380 216 189 102 529 482220 560215 
1385 171 182 103 462 1460171 1306540 
1387 278 208 77 409 4198916 1569140 
1388  397 490 301 1372 11270050 3800723 
1389 282 162 96 530 2728927 2451474 
1390 363 359 259 792 6009017 4425497 

1391 191 163 69 324 6644557 2235994 

ساختمان مسکونی و غیر 
       مسکونی توأم

1365)1( 0 0 0 0 0 0 
1370)1( 635 100 68 168 19304 15334 
1375)2( 786 164 116 547 201464 246269 
1380 379 153 102 552 331132 408675 
1385 1219 476 288 2137 3796420 4003531 
1387 1277 371 230 1568 6815954 5149047 
1388  2711 721 504 3106 10582436 9789883 
1389 1721 491 312 2033 7770987 9271105 
1390 1375 354 242 1536 5413029 5463486 

1391 1374 409 279 1833 18161877 2829239 

اطالعات ساختمان مسکونی و غیر مسکونی توأم به  1365شد. همچنین در سال ) اطالعات شامل استان قم نیز می با1(
 تفکیک موجود نبوده و با اطالعات ساختمانهاي مسکونی آورده شده است.

 ) اطالعات شامل استان قزوین نیز می باشد. 2(
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -مأخذ

  
 



 ساختمان و مسکن -9                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (میلیون ریال)ختمانهاي شروع شده،نیمه تمام و تکمیل شده درنقاط شهريسا بر حسبسرمایه گذاري بخش خصوصی -11-9
 

 ساختمانهاي تکمیل شده ساختمانهاي نیمه تمام ساختمانهاي شروع شده کل سال

1365)1( 173720 46609 92886 34225 

1370)1( 1051950 247883 581075 222992 

1375)2( 6230857 2130541 3103429 996887 

1380 16172398 4548063 8683567 2940768 

1385 32857892 7871313 18656200 6330379 

1387 105684358 31264616 56391971 18027771 

1388  90263415 20770444 51807909 17685062 

1389 82571129 20946249 49590475 12034405 

1390  110637474 31580113 66132358 12925003 

1391 205425023 58286965 118275087 28862971 

 ) اطالعات سالهاي مذکور شامل استان قم نیز می باشد.1(

 ) اطالعات سالهاي مذکور شامل استان قزوین نیز می باشد.2(

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

تکمیل شده توسط  )1(حدهاي مسکونیتعداد، متوسط سطح زیر بنا و متوسط هزینه یک متر مربع ساختمان وا - 12-9
  بخش خصوصی در نقاط شهري

 

 تعداد سال
متوسط سطح زیر بنا (متر 

 مربع)
      متوسط هزینه یک متر مربع   

 مسکونی (هزار ریال) واحد

1365)2( 26368 156 36 

1370)2( 41582 143 117 

1375)3( 66509 121 398 

1380 132959 111 740 

1385 117297 130 1819 

1387 157951 125 3170 

1388  192418 125 3497 

1389  128103 137 3749 

1390  135241 133 3922 

1391  238767 121 4452 

 ) شامل ساختمانهاي مسکونی و غیرمسکونی توأم نمی باشد.1(

 ) اطالعات سالهاي مذکور شامل استان قم نیز می باشد.2(

 ان قزوین نیز می باشد.) اطالعات سال مذکور شامل است3(

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -مأخذ

  
  
  
  
  
  



 ساختمان و مسکن -9                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (میلیون ریال)                         و شهرسازي         راهتعداد و هزینه انواع ساختمانهاي احداث شده توسط سازمان  -13-9
 

 سال
 ساختمانهاي دولتی واحدهاي مسکونی

 هزینه تعداد پروژه هزینه تعداد واحد

1380 109 3231 23 4617 

1385 113 11538 36 25507 

1387 58 6800 23 47079 

1388 34 8850 34 67768 

1389  22  2470  39  65323  
1390  7  1938  35  95829  

1391 2 0 35 26135 

 
 
 

 

 سال
 عمران شهري مراکز آموزش و فرهنگی مراکز درمانی

 هزینه تعداد پروژه زینهه تعداد پروژه هزینه تعداد پروژه

1380 0 0 16 4417 0 0 

1385 4 2746 23 17356 11 6374 

1387 7 39617 35 59440 0 0 

1388 3 16500 14 29580 0 0 

1389  8  8040  28  22915  0  0  
1390  4  8361  33  31022  0  0  

1391 1 2000 20 6435 0 0 

 و شهرسازي استان تهران. راهسازمان  -مأخذ

  
  
  



 

 

 1391و شهرسازي:  راه مساحت زمین و تعداد واحدهاي مسکونی واگذار شده توسط سازمان  -14-9
 

 مساحت زمین (مترمربع) واحد شهرستان

 855326 777 کل استان 

 23557 6 اسالمشهر

  0 0  بهارستان
  2386 6  پاکدشت

  0 0  پردیس
  2931 4  پیشوا

  574898 554  تهران و شمیرانات
  22122 15  دماوند

  6744 8  رباط کریم
  15000 1  ري

  2788 1  شهریار
  204055 178  فیروزکوه

  0 0  قدس
  160 1  قرچک

  0 0  مالرد
  685 3  ورامین

 و شهرسازي استان تهران. راهسازمان  -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  



 ساختمان و مسکن -9                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

                      نوع استفاده            بر حسبو شهرسازي استان راه  زمینهاي واگذار شده توسط سازمان  -15-9
 (مترمربع)

 

 سال و شهرستان
 احداث واحد غیرمسکونی احداث واحد مسکونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین مساحت زمین تعداد قطعه زمین

1365 5865 1268000 53 159000 

1370 5410 2269097 134 2377068 

1375 4847 11232156 275 1044349 

1380 2185 534072 35 211885 

1385 1784 3831970 48 2246611 

1387 1414 7845467 45 510437 

1388 1348 2916436 62 9880675 

1389  696  416295  66  317229  
1390  614  91537  58  2148205  

1391 743 740830 35 146497 

 23557 6 0 0 اسالمشهر

  0  0  0  0  بهارستان
 0 0 2386 6 پاکدشت

  0  0  0  0  پردیس
  448  3  2483  1  پیشوا

 45155 16 529744 538 و شمیراناتتهران 

 32858 4 21264 12 دماوند

 5250 2 1494 6 رباط کریم

 15000 1 0 0 ري

 0 0 2788 1 شهریار

 24000 2 180055 176 فیروزکوه

 0 0 0 0 قدس

 0 0 160 1  قرچک

 0 0 0 0 مالرد

 229 1 456 2   ورامین

 ازي استان تهران.و شهرس راهسازمان  -مأخذ
 



 

 

  1390تعداد خانوار معمولی ساکن: آبان بر حسبواحدهاي مسکونی  -16-9

 

 متر مربع 75تا  51 متر مربع و کمتر 50 جمع شرح

 1333847 520314  3687935 کل استان 

 1262772 474835 3459540  شهري

 71075 45479 228395  روستایی

  
  

 

 متر مربع 200تا  151 متر مربع 150تا  101 متر مربع 100تا  81 متر مربع 80تا  76 شرح

 159879 622039 623820 303045 کل استان 

 153787 590735 581294 276887  شهري

 6092 31304 42526 26158  روستایی

  
  

 

 اظهار نشده متر مربع و بیشتر 501 متر مربع 500تا  301 متر مربع 300تا  201 شرح

 55058 2589 12618 54726 کل استان 

  52537 2473 12013 52207  شهري

  2521 116 605 2519  روستایی

 .1390ماه  آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ

  
  
  



 ساختمان و مسکن -9                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1390نوع اسکلت و مصالح عمده بنا: آبان  بر حسبواحدهاي مسکونی معمولی  - 9- 17
 

 روستایی شهري کل استان شرح

 228395 3459540 3687935 جمع

 80191 1962784 2042975 اسکلت فلزي

 22071 818183 840254 بتون آرمه

 124115 619449 743564  جمع     

 109941 553434 663375 آجرو آهن یا سنگ و آهن     

 3631 18793 22424 آجر و چوب یا سنگ و چوب     

 2621 15463 18084 تمام آجر یا سنگ و آجر     

 1185 3992 5177 بلکوك سیمانی (یا هر نوع سقف)     

 94 556 650 تمام چوب     

 2327 3452 5779 خشت و چوب     

 2536 4211 6747 خشت و گل     

 256 2904 3160 سایر      

 1524 16644 18168  اظهار نشده     

 2018 59124 61142 اظهار نشده 

 .1390ماه  آبان -اري عمومی نفوس و مسکنمرکز آمار ایران. سرشم -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

ساکن در واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت در نقاط و گروهی  خانوارهاي معمولی  - 9- 18
  1390شهري و روستایی: آبان 

 استیجاري ملکی اعیان ملکی عرصه و اعیان جمع شرح

 1473876 456253 1452827 3721407 کل استان

 1386453 438637 1351945 3486958 شهري

 87423 17616 100882 234449 روستایی

  

  

  

 اظهار نشده سایر رایگان در برابر خدمت شرح

 42083 32289 187706 76373 کل استان

 40318 30882 175526 63197 شهري

 1765 1407 12180 13176 روستایی

  .1390ماه  آبان -وس و مسکنمرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نف -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  
  



 ساختمان و مسکن -9                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  1390واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب سال اتمام بنا: آبان  - 19-9
 واحدهاي مسکونی سال اتمام بنا

 3687935 جمع

1390  57223  
1389  100627  
1388  149029  
1387  133624  
1386  133288  
1385 207649 

1384- 1375 1294510 

1374- 1365 641630 

1364- 1355 504491 

1354- 1345 243841  
 145755 1345قبل از سال 

 76268 اظهار نشده

  .1390ماه  آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  1390خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی در واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب تعداد اتاق در اختیار: آبان  -20-9
 کل استان داد اتاقتع

 3721407 جمع

 172365 اتاق 1

 1346374 اتاق 2

 1402386 اتاق 3

 533348 اتاق 4

 171493 اتاق 5

 56003 اتاق و بیشتر 6

 336 فاقد اتاق

 39102 اظهار نشده

  .1390 ماه آبان -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ
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توسط قیمت یک متر مربع زمین ساختمانهاي مسکونی کلنگی و زیربناي واحدهاي مسکونی معامله شده در م - 21-9
 (هزار ریال)                بنگاههاي معامالت ملکی در شهر تهران                                                                                           

 

مت یک متر مربع زمین متوسط قی سال
 ساختمانهاي مسکونی کلنگی

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بناي 
 واحدهاي مسکونی

1375 1233 1603 

1380 3152 3198 

1385 8494 8314 

1387 15433 18661 

1388 14351 16334 

1389 16388 18375 

1390 20675 21857 

1391 39009  32188 

 .1391- در شهر تهران قیمت و اجاره مسکن تایج طرح جمع آوري اطالعاتن مرکز آمار ایران. -مأخذ

  
  

متوسط اجاره بهاي ماهانه و مبلغ ودیعه در قراردادهاي منعقد شده بین موجر و مستاجر در بنگاههاي معامالت  - 9- 22
 (ریال)                                                 ملکی به ازاء یک متر مربع زیر بناي واحد مسکونی در شهر تهران                           

 

 ودیعه اجاره بها سال

1375 3387 108109 

1380 10471 242519 

1385)1( 42273 000 

1387 37960 1372449 

1388)1(  78351  000  
1389)1(  99881  000  
1390)1(  119134  000  

1391)1( 1512320 000 

  ره بها منظور شده است.) مبلغ ودیعه در اجا1(
 .1391- نتایج طرح جمع آوري اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران مرکز آمار ایران. -مأخذ



 

 

 در پایان سال ، کار و رفاه اجتماعیتحت پوشش اداره کل تعاونمشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی مسکن فعال -23-9
 

 ه(هزارریال)سرمای شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1370 1248 415455 48193 105392926 

1375 1693 506107 52518 214274872 

1380 1955 525318 71317 285906596 

1385 2474 578968 74555 580271396 

1387 4644 658141 101129 1099956564 

1388 4767 666087 110660 1107718014 

1389  4233  561396  54750  1119179956  
1390  4207  626202  63359  1196719342  

1391 4266 653215 71348 1178811590 

 16904883 641 11400 88 اسالمشهر

 1220700 31 276 8  بهارستان
 9834075 2431 8231 78 پاکدشت

 302700 34 211 6  پیشوا
 624257931 61481 577348 3572  و پردیس تهران
 19167549 767 6781 86 دماوند

 13666294 1153 5949 78 اط کریم رب

 18249395 1070 10304 98 ري

 2292216 55 7254 36 شمیرانات

 19073503 988 9223 71 شهریار 

 5949850 850 2753 31 فیروزکوه

 432801588 165 2794 24 قدس

 4422070 223 750 9  مالرد
 10668836 1459 9941 81 و قرچکورامین 

  استان تهران. ، کار و رفاه اجتماعیاوناداره کل تع -مأخذ
  



 

  
  
  
  

  

  

  

                             

  

  

  

  

  

  

  

داریبازرگانی، رستوران و هتل  
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  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  

  

  

ــامل  ــل ش ــن فص ــاي ای ــی «آماره ــانی داخل   ، »بازرگ
ــارجی«  ــانی خ ــداري «و »  بازرگ ــتوران و هتل » رس

  باشد.می
آمارهـاي منـدرج در سـالنامه  بازرگانی داخلـی: -1

فاده از جاري در زمینه کارگاههـاي بازرگـانی بـا اسـت
ایج حاصل از مرحله اول سرشماري عمومی صـنعت نت

ــایج تفصــیلی سرشــماري  1373و معــدن ســال  و نت
بـه  فـراهم شـده اسـت. 1381عمومی کارگاهی سال 

عالوه، آمار انواع معامالت ثبـت شـده در دفـاتر ثبـت 
ــده ي ــان دهن ــه نش ــالك ک ــناد و ام ــی از      اس بخش

ــد، از ادار ــی باش ــانی م ــاي بازرگ ــت ه ــل        فعالی ه ک
اطالعـات ثبت اسناد و امالك استان اخذ شده اسـت. 

   زمینــه شــرکتهاي تعــاونی شــهري توســط  آمــاري در
آمار شـرکتهاي  و ، کار و رفاه اجتماعیتعاوناداره کل 

ارائـه  روسـتایی تعاون سازمان تعاونی روستایی توسط
  است.  شده

آمار بازرگانی خارجی منـدرج بازرگانی خارجی:   -2
توسط گمرك جمهوري اسـالمی ایـران  این فصل،در 

تهیه شده است. آمارهاي مزبور شـامل مقـدار و ارزش 
کاالهاي وارداتی و صـادراتی اسـتان تهـران از طریـق 

باشـند. قابـل ذکـر گمرکات مستقر در این اسـتان می
است که آمار واردات و صـادرات اسـتانی بـه تفکیـک 

آمـار بـه  رو ایـن محصوالت وجـود نداشـته و از ایـن
  تفکیک هر گمرك آورده شده است.

در این سالنامه با استفاده رستوران و هتلداري:  -3
از نتایج مرحله اول سرشماري عمومی صنعت و معدن 

و  همچنین نتایج  تفصـیلی  سرشـماري  1373 سال
، آماري از تعداد هتلهـا و 1381عمومی کارگاهی سال 

نها و سـایر سایر اقامتگاههاي عمومی موقت و رسـتورا
  شده است. عالوه بر  اماکن صرف غذا و نوشیدنی ارائه

  

  

  
  

اطالعات مزبور، آمارهایی در زمینه کیفیت تأسیسـات 
اقامتی استان، تعداد اتاق و تعداد تخـت آنهـا در ایـن 

میـراث فرهنگـی، فصل درج شده است که از سازمان 
  استان اخذ شده است.صنایع دستی و گردشگري 

یم به کار رفته در ایـن فصـل بـه تعاریف و مفاه
  شرح زیر است:

مکـان ثـابتی بـراي انجـام فعالیـت کارگاه بازرگانی: 
(خرده فروشی، عمـده فروشـی، رسـتوران و  اقتصادي

  باشد.هتلداري) به طور منظم و مستمر می

عمده فروشی عبارت است از فـروش  عمده فروشی: 
مجدد (فـروش بـدون تغییـر شـکل) کاالهـاي نـو یـا 

تعمل به خرده فروشان، مصرف کنندگان صـنعتی، مس
فروشان یا به کسانی کـه  تجاري، ادارات و سایر عمده

التجـاره به عنوان عاملین یا دالالن خرید و فروش مال
  کنند.براي این گونه اشخاص یا شرکتها عمل می

خرده فروشی عبارت اسـت از فـروش  فروشی:خرده
هـاي نـو یـا فـروش بـدون تغییـر شـکل) کاال( مجدد

مستعمل به عمـوم مـردم بـراي مصـرف شخصـی یـا 
ــق مغازه ــانگی از طری ــتفاده خ ــگاههاي اس ــا، فروش ه

ـــره ـــهزنجی ـــها و دوره ها،اي، دک ـــا، دستفروش گرده
  تعاونیهاي مصرف، سالنهاي حراج و غیره.

رجوع کنید بـه تعـاریف و مفـاهیم   کارکنان(شاغل): 
  ."صنعت -7فصل "

هر عقدي که موضـوع آن   معامالت با حق استرداد:
مال غیرمنقولی باشد که به عنوان وثیقـه ي دیـن یـا 

  حسن انجام تعهد، در اختیار بستانکار قرار داده شود 
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تا تحت شرایط قـانونی، در صـورت امتنـاع مـدیون از 
پرداخت دین، از محل آن وثیقه طلب خـود را تـأمین 

  کند، معامله با حق استرداد نامیده می شود.

  ی است که شخص، به عهده ي دیگري دارد.حق ذمه:

حقی است که به موجـب آن، مسـتاجر مالـک  اجاره:
  منافع عین مستاجره می شود.

ریف و مفـاهیم ارجوع کنیـد بـه تعـ شرکت تعاونی:
  کشاورزي، جنگلداري و شیالت. -4فصل

انواع شرکتهاي تعاونی کـه در بخشـهاي مختلـف بـه 
  :فعالیت اشتغال دارند به شرح زیر است

تعاونیهـایی هسـتند  شرکتهاي تعاونی خدماتی: -1
نیروي کار، مهارت و تخصص  که با استفاده از سرمایه،

به عرضه خـدمات مـورد نیـاز جامعـه  اعضاي تعاونی،
پردازند و شامل انـواع شـرکتهاي تعـاونی آمـوزش می

 آمـوزش خیـاطی، تعلیم رانندگی، آموزش آرایشگري،
ــی و ح ــوزش فن ــودك، آم ــد ک ــهمه ــوزش  اي،رف آم

پمـپ بنـزین،  سایر موارد آموزش خدماتی، کشاورزي،
 مراکـز هنـري، مراکـز مراکز تفریحی، مراکز درمـانی،

  باشند.ورزشی و سایر خدمات می

ــاز  -2 ــده نی ــأمین کنن ــاونی ت ــرکتهاي تع ش
این نوع تعاونیها در امر تهیه و تأمین  تولیدکنندگان:

آالت و دیگـر ماشـین وسایل تولید، ابـزار و مواد اولیه،
نیازمندیهاي اعضاي تعـاونی کـه تولیـد کننـده انـواع 

  محصوالت هستند فعالیت دارند.

شرکتهاي تعاونی تأمین کننده نیـاز مصـرف  -3
این تعاونیها در امر تهیه و تأمین انواع کاال  کنندگان:

از داخـل و و لوازم مصرفی مورد نیاز اعضـاي تعـاونی، 
وب مصـالح عمـومی و کـاهش و در چارچ خارج کشور

ها فعالیـت دارنـد و شـامل شـرکتهاي هزینهو قیمتها 
ـــدي، ـــرف کارمن ـــاونی مص ـــارگري،  تع ـــرف ک        مص

ــی، مرزنشــینان و صــنوف  مصــرف آزاد، مصــرف محل
  باشند.توزیعی می

هـا   به آن دسـته از تعـاونی شرکتهاي تعاونی فعال:
 رشود که فعالیـت عـادي اقتصـادي آنهـا بـاطالق می

اساس یک روند مناسب و منطبق بـا اساسـنامه مـورد 
  عمل ادامه دارد.

هاي تعاونی با عضـویت اتحادیه هاي تعاونی:اتحادیه
شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنهـا یکسـان 

خـدمات آموزشـی، شوند و در زمینه است  تشکیل می
تحقیقــاتی، مطالعــاتی، اداري، مــالی و نیــز  فرهنگــی،

 ري ارتباط و همکاري متقابل بین تعاونیها، تأمینبرقرا
خرید و فروش تولیـدات  نیازهاي مشترك و بازاریابی،

نیـاز فعالیـت  صادرات و واردات کاالهاي مورد اعضا و
  دارند.

هاي تعــاونی روســتایی: ذخایرقــانونی اتحادیــه
هاي درصــد از درآمــد شــرکتها و  اتحادیــه 20ســاالنه

ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم، به نام  تعاونی روستایی،
  شود. منظور می

واردات شامل کلیه کاالهـایی اسـت کـه بـه واردات: 
طور مستقیم براي مصرف قطعی یـا تغییـر شـکل بـه 
منظور صدور یـا مصـرف قطعـی، بـه کشـور وارد و از 

شود. کاالهایی در جـداول گمرکات کشور ترخیص می
رود آنهـا شوند که نحوه وآمار واردات کشور منظور می

هاي: بـا انتقـال ارز از طریـق مبتنی بر یکـی از شـیوه
سیستم بـانکی، واردات در مقابـل صـادرات، مبـادالت 

وري و مرزي، پایاپاي قراردادي، بدون انتقال ارز، پیلـه
  باشد.هاي مشترك مرزي میواردات از طریق بازارچه

  اند:نشده واردات نامبرده درزیرجزو آمار واردات منظور
 37 معافیتهاي قانونی سیاسـی منـدرج در مـاده -فال

  .1350ام خرداد ماه قانون امور گمرکی مصوب سی
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  کاالهــاي ترانزیــت خــارجی، صــادراتی برگشــتی -ب
  و واردات موقت.) 1((مرجوعی)، انتقالی، کابوتاژ 

اسـباب و لـوازم شخصــی مسـتعمل کـه مشــمول  -ج
  پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نباشند.

  سوخت و روغن وسایل نقلیه زمینی و هوایی.  -د

ــا  -ه ــه مســتعمل ایرانیــان مقــیم خــارج ی ــوازم خان ل
قانون امـور گمرکـی  37ماده  6خارجیان موضوع بند 
  شوند.که با پته ترخیص می

مراکزي که مشـمول  کاالهاي اهدایی به سازمانها و -و
  باشند.معافیت گمرکی می

  قانون. 31ه کاالهاي همراه مسافر موضوع ماد -ز

صادرات شامل صدور قطعی کلیه کاالهـایی صادرات: 
است که در داخل کشور تولید شـده و یـا بـه صـورت 
مـواد اولیـه و یـا کاالهـاي نیمـه سـاخته یـا قطعـات 
جداگانه به کشور وارد شده و پس از تغییـر شـکل یـا 

کاالهـایی در  مونتاژ، به طور قطعی صادر شده باشـند.
شوند کـه نحـوه شور منظور میداول آمار صادرات کج

  هاي زیر باشد:صدور آنها مبتنی بر یکی از شیوه

با انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، صـادرات قطعـی  
پایاپـاي قـراردادي،  مبادالت مرزي، به منظور واردات،

 هاي مشـتركطریـق بازارچـه صـادرات از وري وپیله
  مرزي.

منظـور صادرات نامبرده در زیـر جـزو آمـار صـادرات 
  نشده اند:

  صادرات موقت. -الف
  .)1(کابوتاژ -ب
  سوخت و روغن وسایل نقلیه زمینی و هوایی. -ج 
  قانون. 32کاالهاي همراه مسافر موضوع ماده  -د
  

ارزش کــاال در واردات بــر اســاس ارزش  ارزش کــاال:
یعنی قیمـت کـاال بـه اضـافه هزینـه  (C.I.F)سیف 

ت عبارتسـت از بیمه و حمل آن تا مقصد، و در صـادرا
گـذاري ارزشهاي تعیین شده از طـرف کمیسـیون نرخ

ــر مبنــاي ارزش فــوب  مرکــز توســعه صــادرات کــه ب
(F.O.B)  ــارگیري و یعنــی قیمــت کــاال در نقطــه ب

  کشتی تعیین می شود. تحویل روي

مکـان مشـخص و  کارگاه صرف غذا و نوشـیدنی:
ــه ــه در آن، مجموع ــت ک ــابتی اس ــرمایه و ث اي از س

  ه منظـور تهیـه غـذا و نوشـیدنی بـه کـارکار بـنیروي
  گرفته شده باشد.

واحدي است مخصـوص اقامـت و  تأسیسات اقامتی:
یا پذیرایی، براي استفاده مسافران، که به قصد انتفـاع 

اساس ضوابط ساختمانی تأسیساتی و تجهیزاتـی،  و بر
هاي مربوط و یا مجوز وزارت فرهنگ و نامهطبق آیین

ده و از نظــر کیفیــت ارائــه ارشــاد اســالمی ایجــاد شــ
خدمات و رعایت مقررات، تحت نظارت این وزارتخانـه 

  باشد.
حسـب  ها بـرمهمانخانـهدرجه تأسیسات اقـامتی: 

وضعیت ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و کیفیـت 
اساس مقررات خـاص  کنند و برخدماتی که عرضه می
        سـتاره، 5درجـه لـوکس یـا  5هر گـروه از آنهـا، بـه 

سـتاره و یـک سـتاره تفکیـک  2سـتاره،  3 ستاره، 4
  شوند.می

به جمع کل اتاقها یـا تختهـایی  تعداد اتاق و تخت: 
که ظرف مدتی معـین در هـر موسسـه اقـامتی بـراي 

 بـر حسـببرداري باشـد، استفاده مسافران، آماده بهره
  شود.تعداد اتاق و تعداد تخت اطالق می مورد،

) حمل کاال از یک نقطه  به  نقطه دیگر کشور از طریق دریا  و رودخانه هاي مرزي و احیاناً  از cabotage) کابوتاژ (1(
  طریق خاك کشور دیگر.
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  گزیده اطالعات:

میزان واردات انواع کاال از گمرکهاي  1391ل در سا
 بیش از  هزار تن  به ارزش 845حدود استان 

میلیارد ریال و میزان صادرات انواع کاال  155025
        58827 بیش از هزار تن به ارزش 1081

  میلیارد ریال می باشد.

موسسه اقامتی در استان  115در همین سال تعداد 
     درصد  9پنج ستاره، درصد  4وجود داشته که 

درصد دو ستاره  32درصد سه ستاره، 31ستاره،  چهار
درصد یک ستاره بوده اند. این موسسات داراي  24و 

درصد آن مربوط به  26اتاق بوده اند که  6991
 23، ستاره درصد چهار 22موسسات پنج ستاره، 

درصد  10درصد دو ستاره و  20درصد سه ستاره، 
  .یک ستاره می باشد
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فعالیت و  بر حسبتعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی  -1-10
  طبقات کارکن

 

 نفر 2 نفر 1 جمع  سال و فعالیت

1373 262154 171416 62371 

1381 284722 176118 74279 

لت و  فروش ، نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیک
 خرده فروشی سوخت خودرو

42242 19962 14414 

 555 501 1671 فروش وسایل نقلیه موتوري

 8506 10650 24236 نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري

 4094 6531 12228 فروش قطعات یدکی و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوري

 1188 2177 3732 ازم الحاقی فروش، نگهداري و تعمیر موتور سیکلت و قطعات یدکی و لو

 71 103 375 خرده فروشی سوخت خودرو

عمده فروشی و حق العمل کاري بجز در مورد وسایل نقلیه موتوري و 
 موتور سیکلت

26593 9900 9238 

 41 44 150 عمده فروشی بر اساس حق الزحمه یا قرارداد

شامیدنیها عمده فروشی مواد خام کشاورزي، حیوانات زنده، خوراکیها، آ
 و دخانیات

5460 1781 1713 

 1655 1744 5056 عمده فروشی محصوالت واسطه اي غیر کشاورزي و ضایعات و خرده ها

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

فعالیت و  بر حسبتعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی  -1-10
 طبقات کارکن(دنباله)

 

 نفر 2 نفر 1 جمع فعالیت سال و

 159 96 703 عمده فروشی ماشین آالت، تجهیزات و ملزومات

 3093 3660 8092 عمده فروشی پارچه، منسوجات و پوشاك و کفش

 1017 1077 2857 عمده فروشی کاالهاي خانگی

 1313 1258 3561 عمده فروشی کاالها، لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی، بیمارستانی 

 247 240 714 عمده فروشی ها سایر

خرده فروشی (بجز خرده فروشی وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت) 
 و تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی

215887 146256 50627 

 168 238 933 خرده فروشی غیر تخصصی در فروشگاهها

 14245 54348 72953 خرده فروشی غذا و آشامیدنیها و دخانیات در فروشگاههاي تخصصی

 402 1736 2242 خرده فروشی کاالهاي دست دوم در فروشگاهها

 4 12 16 خرده فروشی در غیر از فروشگاهها

 2625 11530 15055 تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی

 33183 78392 124688 سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاهها ي تخصصی

☜  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

فعالیت و  بر حسباههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی تعداد کارگ -1-10
 طبقات کارکن(دنباله)

 

 نفر 10- 49 نفر 6-9 نفر 3-5 سال و فعالیت

1373 24465 2285 1433 

1381 29238 2957 1878 

فروش ، نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت و خرده 
 فروشی سوخت خودرو

6555 685 581 

 41 56 510 فروش وسایل نقلیه موتوري

 405 448 4201 نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري

 37 90 1468 فروش قطعات یدکی و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوري

 12 26 328 فروش، نگهداري و تعمیر موتور سیکلت و قطعات یدکی و لوازم الحاقی 

 85 65 48 فروشی سوخت خودروخرده 

عمده فروشی و حق العمل کاري بجز در مورد وسایل نقلیه موتوري و 
 موتور سیکلت

5925 862 579 

 10 10 43 عمده فروشی بر اساس حق الزحمه یا قرارداد

عمده فروشی مواد خام کشاورزي، حیوانات زنده، خوراکیها، آشامیدنیها 
 و دخانیات

1583 233 127 

 128 207 1302 فروشی محصوالت واسطه اي غیر کشاورزي و ضایعات و خرده هاعمده 

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

فعالیت و  بر حسبتعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی  -1-10
 طبقات کارکن(دنباله)

 

 نفر 10- 49 نفر 6-9 نفر 3-5 سال و فعالیت

 87 81 267 ی ماشین آالت، تجهیزات و ملزوماتعمده فروش

 22 67 1244 عمده فروشی پارچه، منسوجات و پوشاك و کفش

 75 87 586 عمده فروشی کاالهاي خانگی

 120 140 721 عمده فروشی کاالها، لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی، بیمارستانی 

 10 37 179 سایر عمده فروشی ها

فروشی وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت) خرده فروشی (بجز خرده 
 و تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی

16758 1410 718 

 128 105 248 خرده فروشی غیر تخصصی در فروشگاهها

 155 359 3829 خرده فروشی غذا و آشامیدنیها و دخانیات در فروشگاههاي تخصصی

 4 7 92 خرده فروشی کاالهاي دست دوم در فروشگاهها

 0 0 0 فروشی در غیر از فروشگاههاخرده 

 57 61 778 تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی

 374 878 11811 سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاهها ي تخصصی

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

و  فعالیت بر حسبتعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی  -1-10
 طبقات کارکن(دنباله)

 

 اظهار نشده نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 سال و فعالیت

1373 181 0 0 

1381 108 78 66 

فروش ، نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت و خرده 
 فروشی سوخت خودرو

20 17 8 

 0 5 3 فروش وسایل نقلیه موتوري

 6 9 10 ورينگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موت

 1 2 5 فروش قطعات یدکی و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوري

 1 0 0 فروش، نگهداري و تعمیر موتور سیکلت و قطعات یدکی و لوازم الحاقی 

 0 1 2 خرده فروشی سوخت خودرو

عمده فروشی و حق العمل کاري بجز در مورد وسایل نقلیه موتوري و 
 موتور سیکلت

37 39 13 

 0 1 1 روشی بر اساس حق الزحمه یا قراردادعمده ف

عمده فروشی مواد خام کشاورزي، حیوانات زنده، خوراکیها، آشامیدنیها 
 و دخانیات

11 10 2 

 6 12 2 عمده فروشی محصوالت واسطه اي غیر کشاورزي و ضایعات و خرده ها

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

فعالیت و  بر حسبر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی تعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمی -1-10
 طبقات کارکن(دنباله)

 

 اظهار نشده نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99 سال و فعالیت

 1 4 8 عمده فروشی ماشین آالت، تجهیزات و ملزومات

 0 3 3 عمده فروشی پارچه، منسوجات و پوشاك و کفش

 3 8 4 عمده فروشی کاالهاي خانگی

 0 1 8 فروشی کاالها، لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی، بیمارستانی  عمده

 1 0 0 سایر عمده فروشی ها

خرده فروشی (بجز خرده فروشی وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت) 
 و تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی

51 22 45 

 14 8 24 خرده فروشی غیر تخصصی در فروشگاهها

 10 3 4 یها و دخانیات در فروشگاههاي تخصصیخرده فروشی غذا و آشامیدن

 1 0 0 خرده فروشی کاالهاي دست دوم در فروشگاهها

 0 0 0 خرده فروشی در غیر از فروشگاهها

 0 1 3 تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی

 20 10 20 سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاهها ي تخصصی

 .1382یلی استان تهران. تهران: ، نتایج تفص1381 -مومی کارگاهیي عمرکز آمار ایران. سرشمار -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

تعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی در نقاط شهري و  -2-10
 روستائی

 

 روستائی شهري کل استان سال و شهرستان

 1373 262154 232517 29637 

1381 284722 265711 19011 

 1613 6732 8345 اسالمشهر

 1230 2534 3764 پاکدشت

 542 190557 191099 تهران

 375 1345 1720 دماوند

 2412 8414 10826 رباط کریم

 2571 1648 4219 ري

 2679 3211 5890 ساوجبالغ و نظرآباد

 215 547 762 شمیرانات

 4974 11492 16466 شهریار

 222 497 719 فیروزکوه

 899 30173 31072 کرج

 1279 8561 9840 ورامین

 .1382، نتایج تفصیلی استان تهران. تهران: 1381 -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی کارگاهی -مأخذ

  

  

  

  

  

  



 

 

طبقات  بر حسبتعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی  -3-10
 1381و شهرستان:  کارکن

 نفر 6-9 نفر 3-5 نفر 2 نفر 1 جمع  شهرستان

 2957 29238 74279 176118 284721 کل استان

 41 530 1524 6204 8345 اسالمشهر
 24 217 824 2691 3764 پاکدشت

 2523 24091 56596 106047 191099 تهران

 9 95 343 1271 1720 دماوند

 31 280 1326 9169 10826 رباط کریم
 39 295 1075 2791 4219 ري

 20 226 907 4726 5890 ساوجبالغ و نظر آباد
 5 61 167 528 762 شمیرانات

 69 907 3507 11946 16466 شهریار

 2 18 105 589 718 فیروزکوه

 164 2144 6392 22249 31072 کرج

 30 374 1513 7907 9840 ورامین

☜  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

طبقات  بر حسبعمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاي شخصی و خانگی  تعداد کارگاههاي -3-10
  (دنباله)1381کارکن و شهرستان: 

 اظهار نشده نفر و بیشتر 100 نفر 50- 99  نفر 10- 49 شهرستان

 66 78 108 1877 کل استان

 0 4 1 41 اسالمشهر
 0 0 0 8 پاکدشت

 56 69 100 1617 تهران

 0 0 0 2 دماوند
 0 0 0 20 رباط کریم

 0 0 0 19 ري
 0 1 1 9 ساوجبالغ و نظر آباد

 0 0 0 1 شمیرانات
 4 1 2 30 شهریار

 1 0 0 3 فیروزکوه
 5 3 4 111 کرج

 0 0 0 16 ورامین

 .1382، نتایج تفصیلی استان تهران. تهران: 1381 -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی کارگاهی -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

تامین نیاز "و  "تامین نیازتولیدکنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان"مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال  -4-10
 در پایان سال کار و رفاه اجتماعی، تحت پوشش اداره کل تعاون "صنوف خدماتی

 

 سال و شهرستان
 تأمین نیاز تولیدکنندگان

 سرمایه(هزارریال) شاغالن عضو تعداد شرکت

1370 79 33734 437 73434851 

1375 96 34951 656 81843421 

1380 137 37231 863 96770221 

1385 209 38661 2502 107896771 

1387 329 43124 3728 126619303 

1388 335 43167 3842 126650403 

1389  299  35119  5533  122644256  
1390  317  38927  5942  141425819  

1391 318 40774 7325 1741435603 

 864550 291 311 28 اسالمشهر
 33600 11 34 3  بهارستان
 358600 124 1168 20 پاکدشت

 133000 66 81 5  پیشوا
 1730495339 5620 36569 178  تهران و پردیس

 79750 341 138 7 دماوند
 42195 28 119 4 رباط کریم 

 4127840 84 356 14 ري

 35624 2 40 1 شمیرانات

 533960 537 632 23 هریار ش
 179400 56 60 5 فیروزکوه

 10500 7 7 1 قدس
 0 0 0 0  مالرد

 4541245 158 1259 29 ورامین و قرچک

☜ 



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

تامین نیاز "و  "تامین نیازتولیدکنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان"مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال  -4-10
 در پایان سال(دنباله) ، کار و رفاه اجتماعیتعاون تحت پوشش اداره کل "صنوف خدماتی

 

 سال و شهرستان
 تأمین نیاز مصرف کنندگان

 سرمایه(هزارریال) شاغالن عضو تعدادشرکت

1370 1782 1493470 14939 459543152 

1375 1941 1555684 16818 482649612 

1380 2078 1584635 17399 495609626 

1385 2224 1608356 18240 504662896 

1387 2306 1617800 19164 512775256 

1388 2317 1619880 19485 513706656 

1389  2178  1237037  49860  782779258  
1390  2191  1322509  55935  585252382  

1391 2189 1318105 75774 2534709955 

 12404175 1741 21956 82 اسالمشهر

 977500 68 4130 16  بهارستان
 1300391 153 6985 34 پاکدشت

 127705 22 1338 6  پیشوا

 643537266 70495 1178804 1694  تهران و پردیس

 647333 85 2997 18 دماوند

 2119137 165 9708 38 رباط کریم 

 12539239 1376 25147 98 ري

 8790194 164 33386 49 شمیرانات

 1849348939 476 11014 59 شهریار 

81 2092 11 فیروزکوه  209745 

 908485 740 4291 12 قدس

 451442 30 2979 8  مالرد

 1348404 241 13278 64 ورامین و قرچک

☜ 



 

 

تامین نیاز "و  "تامین نیازتولیدکنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان"مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال  -4-10
 در پایان سال(دنباله) عیتعاون، کار و رفاه اجتماتحت پوشش اداره کل  "صنوف خدماتی

 

 سال و شهرستان
 تأمین نیاز صنوف خدماتی

 سرمایه(هزارریال) شاغالن عضو تعدادشرکت

1370 5 177 12 22200 

1375 7 218  16 96800 

1380 17 295 77 644500 

1385 31 427 182 793900 

1387 38 542 235 925300 

1388 39 549 315 935800 

1389  39  650  359  1331400  
1390  40  1047  520  16431400  

1391 41 1044 523 16442900 

 12000 3 10 1 اسالمشهر
 0 0 0 0  بهارستان
 42000 41 28 4 پاکدشت

 10500 8 7 1  پیشوا
 15561600 233 666 11  تهران و پردیس

 53600 15 36 4 دماوند
 21000 14 14 2 رباط کریم 

 66600 5 77 2 ري
 0 0 0 0 شمیرانات

 493700 36 36 5 شهریار 
 23500 10 30 2 فیروزکوه

 73500 4 49 1 قدس
 0 0 0 0  مالرد

 84900 154 91 8 ورامین و قرچک

 استان تهران. تعاون، کار و رفاه اجتماعیاداره کل  -مأخذ

  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 در پایان سال اجتماعی تعاون، کار و رفاهمشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال خدمات تحت پوشش اداره کل  - 5-10

 سرمایه (هزار ریال) شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1370 69 8926 767 13615677 

1375 388 19539 8036 51076520 
1380 1246 47140 21890 179925853 

1385 2733 72450 83083 240362651 
1387 3783 86542 119464 512402083 

1388 4118 90372 831290  525038833 

1389  3376 92606 105714 575370545 
1390  4391 106209 118039 649749926 

1391  4652 151626 126545 1209858381 

 62359441 2391 2341 221 اسالمشهر
 466100 291 347 50  بهارستان
 5080763 3039 2032 244 پاکدشت

 233970 320 174 22  پیشوا
436513 3147  تهران و پردیس  108693 1104642986 

 5742660 665 1045 90 دماوند
 3226290 784 743 87 رباط کریم 

 11599985 4297 3006 230 ري

 995269 284 759 18 شمیرانات

 4751234 1445 1635 130 شهریار 

 2702240 771 949 89 فیروزکوه
 835250 374 336 37 قدس
 676500 225 163 19  مالرد

 6545693 2966 3731 268 رچکورامین و ق

 استان تهران. تعاون، کار و رفاه اجتماعیاداره کل  -مأخذ

  



 

 

 در پایان سال تعاون، کار و رفاه اجتماعیتحت پوشش اداره کل  مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال عمرانی -10- 6

 سرمایه (هزار ریال) شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1370 27 239 191 93320 

1375 42 1679 1343 880876 

1380 62 2248 1475 1567626 

1385 192 3853 3058 10939126 

1387 456 6985 11322 20593136 

1388  483 7214 13053 22164664 

1389  467 8274 12992 33536935 

1390  486 8097 13776 36344735 

1391  503 8276 34136 158711535 

 833256 184 171 20 اسالمشهر

 0 0 0 0  بهارستان
 109500 212 57 8 پاکدشت

 10500 50 7 1  پیشوا
 156661379 29314 7580 427  تهران و پردیس

 2100 27 7 1 دماوند
 34500 129 59 4 رباط کریم 

 298200 564 78 11 ري

 1000 8 11 1 شمیرانات
 408300 13 95 3 شهریار 

 123000 82 61 7 فیروزکوه
 0 0 0 0 قدس
 0 0 0 0  مالرد

 229800 3553 150 20 ورامین و قرچک

 استان تهران. تعاون، کار و رفاه اجتماعیاداره کل  -مأخذ

  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 در پایان سالتعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخصات عمومی اتحادیه هاي تعاونی فعال تحت پوشش اداره کل  -10- 7

 سرمایه (هزار ریال) النشاغ عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1370 5 513 12 10738925 

1375 16 967 594 11446125 

1380 26 2355 1928 11674925 

1385 39 1700 1545 12157443 

1387 65 2549 1852 12664893 

1388  70 259 1939 12936043 
1389  56 25045 1566 69503824 

1390  52 25011 1534 69464274 

1391 65 25933 1846 111743762 

 134950 50 59 6 اسالمشهر

 0 0 0 0  بهارستان
 110400 25 45 4 پاکدشت

 0 0 0 0  پیشوا
 110265052 365 25163 34  تهران و پردیس

 36300 226 33 4 دماوند
 39000 9 26 1 رباط کریم 

 8860 964 461 4 ري
 0 0 0 0 شمیرانات

 1026200 29 56 3 شهریار 
 0 5 7 1 فیروزکوه

 0 0 0 0 قدس
 0 0 0 0  مالرد

 123000 173 83 8 ورامین و قرچک

 استان تهران. تعاون، کار و رفاه اجتماعیاداره کل  -مأخذ

  



 

 

 در پایان سالتحت پوشش سازمان تعاون روستائی مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی روستائی  -8-10

 ذخیره قانونی(هزار ریال) ال)سرمایه(هزار ری نفرات عضو تعداد  سال و شهرستان

1365 31 27398 502359 264860 
1370 32 43386 12128463 24901538 

1375 48 67838 3150102 1407754 

1380 57 84460 6569589 3211009 

1385 59 81671 11131461 9382056 

1387 59 78408 96111000 12168685 

1388 61 80000 20069146 15655406 

1389  48 56395 20258672 36386509 

1390 48 59971 24667114 41015220 

1391  48 60311 48130395 52470726 

 1804505 1871010 2059 3 اسالمشهر

 809133 710370 3354 3 پاکدشت

 0 0 0 0  پیشوا
 1634255 435644 4586 3  تهران 

 3000106 15941790 8520 7  و پردیس دماوند

 493616 265402 2668 5 رستانرباط کریم و بها

 988811 5307813 4767 3 ري
 190552 165015 3500 3  شمیرانات

 40455204 19270964 8607 6  شهریار 

 691822 1935230 7464 5 فیروزکوه

 60590 80208 343 1  قدس
 740193 580915 3495 3 مالرد

 1601939 1566034 10948 6  ورامین و قرچک

 تعاون روستائی استان تهران.سازمان  -مأخذ
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 در پایان سالتحت پوشش سازمان تعاون روستائی مشخصات عمومی اتحادیه هاي تعاونی روستائی  -9-10

 ذخیره قانونی(هزار ریال) سرمایه (هزار ریال) شرکتهاي تعاونی عضو تعداد  سال و شهرستان

1365 5 39 141217 306394 

1370 5 40 328286 528069 

1375 7 47 915407 2179483 

1380 9 57 1728568 2994445 

1385 11 59 2464684 11622115 

1387 11 59 2782000 14110480 

1388 11 61 2981535 13260438 

1389  9 50 1826568 11774264 

1390  9 50 1826568 11774264 

1391  8 46 14962808 15551235 

 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0  بهارستان
 2229951 155752 3 1 پاکدشت

 0 0 0 0  پیشوا
 1622895 98400 6 1 تهران 

 1808237 13557000 7 1 دماوند و پردیس

 700207 51615 6 1 رباط کریم 

 2102963 485597 3 1  ري

 0 0 0 0  شمیرانات
 3303625 331545 10 1 شهریار، قدس و مالرد

 1007952 168200 5 1 فیروزکوه

 2775405 114699 6 1 و قرچک ورامین

 سازمان تعاون روستائی استان تهران. -مأخذ

  

  
  



 

 

 تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالك -10-10

 سال و شهرستان
معامالت  با            قطعی

 حق استرداد
 سایر گواهی امضا وکالت نامه  اجاره ذمه 

 غیرمنقول منقول

1375 187198 143029 51963 2584 14401 642465 711252 195264 

1380 394965 254232 117150 7745 16566 876176 778454 418040 

1385 584194 403071 286707 10174 22479 1205529 1323236 317538 

1387 739592 290847 123231 4018 21158 1377653 1582316 484199 

1388 746569 293207 138335 5871 24055 1417089 1614541 417046 

1389  648717 328696 140198 36508 19372 1464494 1635412 430625 

1390  708434 395930 139063 59882 23620 1632141 1894239 470396 

1391 755618 392648 114325 62986 28448 1719398 1524793 498539 

4362 4059 12430 36476 اسالمشهر  320 71985 52497 18882 

 9692 17759 21664 2361 937 447 4124 9507 پاکدشت

 11548 12841 15689 116 66 797 4022 2503  پردیس

 4400 5376 8617 211 380 1256 2731 1980  پیشوا
 335650 1118350 1283412 21905 50945 89500 282524 580118 تهران 
81341 74 81 1173 6771 3110 دماوند  19784 5716 

 28598 61407 68176 115 471 2741 9773 31952 رباط کریم و بهارستان

 24193 78844 71776 2351 1563 5705 19647 39500 ري

 1171 6046 4344 203 129 94 1579 735  شمیرانات
 20775 60589 54493 283 1166 5236 19449 16236 شهریار

 1753 4307 2479 28 250 430 1160 636 فیروزکوه

 4105 31931 16186 143 946 440 1497 10597 قدس

 17695 13373 27502 37 285 323 16771 7574  قرچک

 5105 20443 32323 66 863 1474 4767 6137 مالرد

 9256 21246 22618 235 1280 650 5403 8557 ورامین

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران. -مأخذ



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (تن)                                                                                                   )1(مقدار واردات انواع کاال از گمرکهاي استان -11-10

 1387 1385 1380 )2(1375 نام گمرك

 786880 699945 351380 318066 جمع

 19 69 4 11 امانات پستی 3حوزه 

 65243 41800 2095 1432 تهران قیمعاونت حقو

 477722 414316 214559 161997 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 199019 200041 116785 125477 تهران معاونت صادرات

 0 0 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 4430(3) 9469(3) 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 2423 2566 362 0 پیام ژهمنطقه وی

 3906 10169 4170 10876 مهرآباد 5حوزه 

 32497 20325 11315 0 تجاري مهرآباد

 1621 1190 2090 2393 ی تهراننمایشگاهامور 

☜ 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
 
  
  

 



 

 

 (تن)                                                                                      (دنباله) )1(مقدار واردات انواع کاال از گمرکهاي استان -11-10

 1391 1390 1389 1388 نام گمرك

 844782 1053726 1103467 839924 جمع

 10 21 25 39 امانات پستی 3حوزه 

 0 91 2623 69267 تهران معاونت حقوقی

 801714 974385 681393 527075 معاونت واردات و ترانزیت تهران

168203 تهران معاونت صادرات  373408 36505 0 

 0 2965 12673 1153 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 42536 36595 15880 16002 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 0(4) 0(4) 3816(4) 533 پیام ژهمنطقه وی

 0 2166 12174 6400 مهرآباد 5حوزه 

 0 0 13 14648 تجاري مهرآباد

 522 998 1462 1639 ی تهراننمایشگاهامور 

  نام گمرکات استان تهران تغییر یافته و در جدول فوق اسامی جدید آورده شده است. 1391) در سال 1(
) اختالف سرجمع با اجزاي عمودي به دلیل ملحوظ کردن آمار گمرك ارشاد می باشد که در سالهاي بعدي فعالیت 2(

 نداشته است.

  فرودگاه امام خمینی نیز می باشد.تجاري  1اطالعات شامل گمرك حوزه ) 3(
آمار مدتی که این  1389در سال  .استان البرز قرار گرفته است منطقه ویژه پیام تحت نظارت 1389) از نیمه سال 4(

  منطقه در نظارت استان تهران بوده، آورده شده است.
 گمرك جمهوري اسالمی ایران. دفترآمار و فناوري اطالعات. -مأخذ

  
  
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (میلیون ریال)                                                                                   )1(ارزش واردات انواع کاال از گمرکهاي استان -12-10

 1387 1385 1380 )2(1375 نام گمرك

 95518655 68166735 7339516 5955659 جمع

 21859 8726 903 2390 امانات پستی 3حوزه 

 2056226 1844706 21793 17341 تهران معاونت حقوقی

 32072655 21495074 2105375 1377181 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 14814630 13547718 1624548 1513811 تهران معاونت صادرات

 0 0 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 8060515(3) 5228461(3) 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 1804942 1043856 73482 0 پیام ژهمنطقه وی

 3250835 10890999 898026 2864659 مهرآباد 5حوزه 

 33318092 14018685 2569995 0 تجاري مهرآباد

 118901 88510 45394 81580 ی تهراننمایشگاهامور 

☜ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 (میلیون ریال)                                                                      (دنباله)  )1(ارزش واردات انواع کاال از گمرکهاي استان -12-10

 1391 1390 1389 1388 نام گمرك

 155024775 122573607 170834863 103454663 جمع

 15739 18311 23288 23475 امانات پستی 3حوزه 

 0 2822 168730 1928548 تهران معاونت حقوقی

 77607230 64824347 46758097 37135995 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 0 1913316 17821876 12507718 تهران معاونت صادرات

 0 5852479 14094430 1112932 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 77359208 48395430 69184250 29630601 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 0(4) 0(4) 1013788(4) 384504 پیام ژهمنطقه وی

 0 1495205 21626674 5659761 مهرآباد 5حوزه 

 0 0 25042 14926666 تجاري مهرآباد

 42598 71697 118688 144463 ی تهراننمایشگاهامور 

  نام گمرکات استان تهران تغییر یافته و در جدول فوق اسامی جدید آورده شده است. 1391) در سال 1(
) اختالف سرجمع با اجزاي عمودي به دلیل ملحوظ کردن آمار گمرك ارشاد می باشد که در سالهاي بعدي فعالیت 2(

 نداشته است.

  تجاري فرودگاه امام خمینی نیز می باشد. 1) اطالعات شامل گمرك حوزه 3(
آمار مدتی که این  1389در سال  .استان البرز قرار گرفته است منطقه ویژه پیام تحت نظارت 1389) از نیمه سال 4(

  منطقه در نظارت استان تهران بوده، آورده شده است.
 گمرك جمهوري اسالمی ایران. دفترآمار و فناوري اطالعات. -مأخذ

  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (تن)                                                                                               )1(مقدار صادرات انواع کاال از گمرکهاي استان -13-10

 1387 1385 1380 1375 نام گمرك

 455015 580103 285210 264572 جمع

 0 11 0 0 امانات پستی 3حوزه 

 58150 94631 81689 108201 تهران معاونت حقوقی

 0 162265 18533 0 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 380839 310477 171586 141594 تهران معاونت صادرات

 0(2) 0(2) 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 10265(2) 3880(2) 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 161 626 990 0 پیام ژهمنطقه وی

 4630 4357 9688 14021 مهرآباد 5حوزه 

 0 2449 2451 0 تجاري مهرآباد

 970 1407 273 756 ی تهراننمایشگاهامور 

☜ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 (تن)                                                                                  (دنباله)  )1(مقدار صادرات انواع کاال از گمرکهاي استان -13-10

 1391 1390 1389  1388 نام گمرك

 1080949 834583 651990 535817 جمع

 0 0 0 0 امانات پستی 3حوزه 

 0 13905 32543 41101 تهران نت حقوقیمعاو

 0 0 0 0 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 1063313 812916 608516 484297 تهران معاونت صادرات

 0 0 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 17606 6607 7941 7334 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 0(3) 0(3) 25(3) 7 پیام ژهمنطقه وی

 0 928 2252 2170 مهرآباد 5حوزه 

 0 0 0 0 تجاري مهرآباد

 30 227 713 908 ی تهراننمایشگاهامور 

  نام گمرکات استان تهران تغییر یافته و در جدول فوق اسامی جدید آورده شده است. 1391) در سال 1(
  تجاري فرودگاه امام خمینی نیز می باشد. 1) اطالعات شامل گمرك حوزه 2(
آمار مدتی که این  1389. در سال استان البرز قرار گرفته است منطقه ویژه پیام تحت نظارت 1389) از نیمه سال 3(

  منطقه در نظارت استان تهران بوده، آورده شده است.
 گمرك جمهوري اسالمی ایران. دفترآمار و فناوري اطالعات. -مأخذ

  
  
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (میلیون ریال)                                                                                 )1(ي استانارزش صادرات انواع کاال از گمرکها -14-10

 1387 1385 1380 1375 نام گمرك

 17609610 14297350 1655165 1826493 جمع

 110 506 0 0 امانات پستی 3حوزه 

 3003546 2291330 240966 2948733 تهران معاونت حقوقی

 0 3131482 54185 0 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 11361787 5995135 803833 849515 تهران معاونت صادرات

 0(2) 0(2) 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 1180843(2) 170040(2) 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 2086 2729 920 0 پیام ژهمنطقه وی

 2036368 1842421 504368 676071 مهرآباد 5حوزه 

 0 834832 47522 0 تجاري مهرآباد

 24870 28875 3371 6076 ی تهراننمایشگاهامور 

☜  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ریال) (میلیون                                                                    (دنباله)  )1(ارزش صادرات انواع کاال از گمرکهاي استان -14-10

 1391 1390 1389 1388 نام گمرك

 58827226 27937877 23740817 18417427  جمع

 0 0 0 5 امانات پستی 3حوزه 

 0 761956 1750658 2048919 تهران معاونت حقوقی

 0 0 0 0 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 41509337 22742622 17091644 12723814 تهران معاونت صادرات

 0 0 0 0 جاري فرودگاه امام خمینیت 1 حوزه

 17316108 3078329 2006386 1480005 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 0(3) 0(3) 430670(3) 3943 پیام ژهمنطقه وی

 0 1345693 2430346 2131937 مهرآباد 5حوزه 

 0 0 0 0 تجاري مهرآباد

 1781 9277 31113 28804 ی تهراننمایشگاهامور 

  نام گمرکات استان تهران تغییر یافته و در جدول فوق اسامی جدید آورده شده است. 1391در سال  )1(
  تجاري فرودگاه امام خمینی نیز می باشد. 1) اطالعات شامل گمرك حوزه 2(
این  آمار مدتی که 1389. در سال استان البرز قرار گرفته است منطقه ویژه پیام تحت نظارت 1389) از نیمه سال 3(

  منطقه در نظارت استان تهران بوده، آورده شده است.
 گمرك جمهوري اسالمی ایران. دفترآمار و فناوري اطالعات. -مأخذ

  
  
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
  ارزش صادرات و واردات انواع کاال به جز نفت خام از گمرکهاي استان -1-10

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 میلیون ریال)- (تن                                     )1(1391ز گمرکهاي استان: مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع کاال ا -15-10

 نام گمرك
 صادرات واردات

 ارزش مقدار ارزش مقدار

 58827226 1080949 155024775 844782 جمع

 0 0 15739 10 امانات پستی 3حوزه 

 0 0 0 0 تهران معاونت حقوقی

 0 0 77607230 801714 معاونت واردات و ترانزیت تهران

 41509337 1063313 0 0 تهران معاونت صادرات

 0 0 0 0 تجاري فرودگاه امام خمینی 1 حوزه

 17316108 17606 77359208 42536 تجاري فرودگاه امام خمینی 2 حوزه

 0 0 0 0 مهرآباد 5حوزه 

 0 0 0 0 تجاري مهرآباد

 1781 30 42598 522 ی تهراننمایشگاهامور 

  نام گمرکات استان تهران تغییر یافته و در جدول فوق اسامی جدید آورده شده است. 1391) در سال 1(
 گمرك جمهوري اسالمی ایران. دفترآمار و فناوري اطالعات. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
  1391ارزش صادرات و واردات انواع کاال از گمرکهاي استان:  -2-10

  
  
  
  

  
  

  10- 15مبنا: جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 1381نوع فعالیت و طبقات کارکن:  بر حسبتعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی 10-16-

 نفر 3-5 نفر 2 نفر 1 جمع فعالیت

 2979 3816 6101 14114 جمع

 156 66 74 491 هتل، آپارتمان هتل، متل، مجتمعهاي جهانگردي

 10 2 4 100 اي جهانگرديهتل، آپارتمان هتل، متل، مجتمعه   

 74 46 29 186 مسافرخانه، زائر سرا، مهمانسرا، اقامتگاه جوانان   

 61 16 22 162 خوابگاهها و اردو گاههاي وابسته به مراکز آموزشی   

 11 2 19 43 خوابگاهها،اقامتگاهها،اردوگاههاي وابسته به وزارتخانه ها،ادارات   

 0 0 0 0 سایر اقامتگاههاي عمومی   

 2823 3750 6027 13623 رستوران و بوفه

 1170 507 236 2686 رستوران و تاالر پذیرائی   

 340 486 737 1599 کباب پزي، بریانی پزي، حلیم پزي و آش فروشی   

 804 1501 3074 5541 ساندویچ فروشی، همبرگز پزي و پیتزا پزي   

 209 451 600 1279 قهوه خانه و چایخانه   

 38 195 535 770 جگر، دل و قلوه پزي   

 108 246 286 645 کله پاچه، سیرابی و شیردان پزي   

 149 362 537 1072 تهیه و ارائه انواع نوشیدنی   

 5 2 22 29 تهیه و ارائه سایر انواع غذاهایی که طبقه بندي نشده اند   

 0 0 0 2 .رستورانهاي وابسته به سازمانها و موسسات دولتی و ..   

☜  
 
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1381نوع فعالیت و طبقات کارکن: بر حسبتعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی 10-16-

 نفر 6-9 فعالیت
49 -10 

 نفر
99 -50 

 نفر
نفر      100

 و بیشتر
اظهار 
 نشده

 31 14 17 474 682 جمع

 22 13 8 87 65 يهتل، آپارتمان هتل، متل، مجتمعهاي جهانگرد

 2 12 4 47 19 هتل، آپارتمان هتل، متل، مجتمعهاي جهانگردي   

 10 0 0 10 17 مسافرخانه، زائر سرا، مهمانسرا، اقامتگاه جوانان   

 5 1 4 25 28 خوابگاهها و اردو گاههاي وابسته به مراکز آموزشی   

 5 0 0 5 1 ه ها،اداراتخوابگاهها،اقامتگاهها،اردوگاههاي وابسته به وزارتخان   

 0 0 0 0 0 سایر اقامتگاههاي عمومی   

 9 1 9 387 617 رستوران و بوفه

 9 1 8 336 419 رستوران و تاالر پذیرائی   

 0 0 0 5 31 کباب پزي، بریانی پزي، حلیم پزي و آش فروشی   

 0 0 1 13 130 ساندویچ فروشی، همبرگرپزي و پیتزا پزي   

 0 0 0 5 14 و چایخانهقهوه خانه    

 0 0 0 1 1 جگر، دل و قلوه پزي   

 0 0 0 1 4 کله پاچه، سیرابی و شیردان پزي   

 0 0 0 7 17 تهیه و ارائه انواع نوشیدنی   

 0 0 0 0 0 تهیه و ارائه سایر انواع غذاهایی که طبقه بندي نشده اند   

 0 0 0 1 1 و ... رستورانهاي وابسته به سازمانها و موسسات دولتی   

 .مرکز آمار ایران -خذأم

  
  
  



 

 

 1381تعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی در نقاط شهري و روستائی: 10-17-

 روستائی شهري  جمع شهرستان

 970 13144 14114 کل استان

 70 302 372 اسالمشهر

 54 106 160 پاکدشت

 63 9764 9827 تهران

 56 88 144 ددماون

 92 340 432 رباط کریم

 130 99 229 ري

 80 102 182 ساوجبالغ و نظر آباد

 69 43 112 شمیرانات

 185 567 752 شهریار

 21 45 66 فیروزکوه

 117 1318 1435 کرج

 33 370 403 ورامین

 .1382ن. تهران: ، نتایج تفصیلی استان تهرا1381 -. سرشماري عمومی کارگاهیمرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  



  بازرگانی، رستوران و هتلداري -10                                                      1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1381طبقات کارکن و شهرستان:  بر حسبتعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی 10-18-

 نفر 6-9 نفر 3-5 نفر 2 نفر 1 جمع شهرستان
49 -10 

 نفر
99 -50 

 نفر
نفر    100

 و بیشتر
اظهار 
 نشده

 31  14  17  474  682  2979  3816  6101  14114   کل استان

 1 0 0 2 9 33 75 252 372 اسالمشهر

 0 0 0 3 3 19 37 98 160 پاکدشت

 30 14 16 428 579 2423 2817 3520 9827 تهران

 0 0 0 2 7 45 34 56 144 دماوند

 0 0 0 2 3 36 61 330 432 رباط کریم

 0 0 0 3 5 26 62 133 229 ري

 0 0 0 2 3 18 34 125 182 ساوجبالغ و نظر آباد

 0 0 0 3 6 24 34 45 112 شمیرانات

 0 0 0 6 11 86 182 467 752 شهریار

 0 0 0 1 3 6 12 44 66 فیروزکوه

 0 0 1 20 50 229 385 750 1435  کرج

 0 0 0 2 3 34 83 281 403 ورامین

 .1382، نتایج تفصیلی استان تهران. تهران: 1381 -. سرشماري عمومی کارگاهیمرکز آمار ایران -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 بر حسب درجه )1(تأسیسات اقامتی-19-10

 یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره جمع سال

1380 82 4 7 14 33 24 

1385 105 4 9 24 35 33 

1387 109 4 9 26 35 35 

1388 119 5 10 30 37 37 

1389  111 5 11 28 41 26 

1390  115 5 10 35 37 28 

1391 151  5 10 35 37 28 

 و هتل آپارتمان می باشد. (هتل)) شامل مهمانخانه1(

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران. -مأخذ

  
  

 بر حسب درجه )1(تعداد اتاق تأسیسات اقامتی -20-10

 یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره جمع سال

1380  5328 1310 097  1018 1370 660 
1385 6067 1301 1096 1516 1320 834 

1387 6239 1301 1096 1628 1320 894 

1388 6922 1504 1341 1801 1365 911 
1389  6193 1526 1370 1174 1548 575 

1390  6991 1790 1541 1583 1411 666 

1391  6991 1790 1541 1583 1411 666 

 تل آپارتمان می باشد.و ه (هتل)) شامل مهمانخانه1(

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران. -مأخذ
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  تعداد تأسیسات اقامتی بر حسب درجه -3-10
  
  

  
  

  10-20مبنا: جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 هبر حسب درج )1(تعداد تخت تأسیسات اقامتی-21-10

 یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره جمع سال

1380 10193 2486 1962 2030 2445 1270 
1385 11993 2622 2154 3049 2523 1645 

1387 12337 2622 2154 3273 2523 1765 

1388 13978 3005 2649 3687 2702 1935 

1389  12263 3119 2688 2246 2318 1892 

1390  13259 2987 2703 3316 2771 1482 

1391 13309 2987 2753 3316 2771 1482 

 و هتل آپارتمان می باشد. (هتل))شامل مهانخانه1(

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران. -مأخذ

  
  
  

 تعداد مهمانپذیرها بر حسب درجه-10- 22

 یک ستاره دو ستاره سه ستاره جمع سال

1380 091  52 34 23 

1385 115 56 37 22 

1387 116 57 37 22 

1388 113 55 36 22 

1389  112 41 38 33 

1390  101 37 35 29 

1391 101 37 35 29 

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران. -مأخذ
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 تعداد اتاق مهمانپذیرها بر حسب درجه-23-10

 یک ستاره تارهدو س سه ستاره جمع سال

1380 2851 1566 822 463 

1385 2969 1644 887 438 

1387 2990 1665 887 438 

1388 2893 1647 849 397 

1389  2805 1201 938 666 

1390  2668 1142 909 617 

1391 2668 1142 909 617 

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران. -مأخذ

  
  
  
  

 تعداد تخت مهمانپذیرها بر حسب درجه-10- 24

 یک ستاره دو ستاره سه ستاره جمع سال

1380 7501 3966 2167 1368 

1385 7537 4001 2291 1245 

1387 7582 4046 2291 1245 

1388 7458 4008 2243 1207 

1389  7465 2751 2842 1872 

1390  6247 2538 2212 1497 

1391  6347 2538 2312 1497 

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران. -مأخذ 
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آمارهاي ارائه شده در این فصـل در مـورد فعالیتهـاي 
 مربوط بـه حمـل و نقـل زمینـی، هـوایی، انبـارداري، 

همچنین اطالعـات مربـوط باشد. پست و مخابرات می
به شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومـه 

  دد. ) نیز، ارائه می گرمترو(

  حمل و نقل زمینی 

  آهنراه الف)

آهـن راه فناوري اطالعـاتدر حال حاضر، دفتر آمار و 
ــران، ــوري اســالمی ای ــاي الزم جمه  منتشــر را آماره

  کند.می

  ايب) حمل و نقل جاده

  اطالعات مربوط به راههاي اسـتان، توسـط اداره کـل
راه و ترابري استان ارائه گردیده است. از آنجـایی کـه 

لیت ساخت و نگهداري راههاي روستایی اسـتان مسئو
باشـد، بر عهده سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان می

اطالعات مربـوط بـه راههـاي مزبـور توسـط سـازمان 
. همچنـین اطالعـات شـودمذکور گردآوري و ارائه می

مربوط به وسایل نقلیـه عمـومی درون شـهري نیـز از 
. شهرداري هاي استان جمع آوري و ارائه شـده اسـت

 11-10اطالعات شهرهایی که اسامی آنهـا در جـدول 
  ذکرنشده،توسط شهرداریهاي مربوطه ارائه نشده است.

الزم به ذکر است آمار تعداد وسـایل نقلیـه موتـوري و 
موتورسیکلت شماره گذاري شده، که از طریق نیـروي 

  دریافت شده است   ایران اسالمی   جمهوري انتظامی 
  
  

  
  
  

  
  

 در مـورد میـزان ارائـه مـی گـردد.  نیز، در این فصـل
  هايپایانه  طریق  نقلیه از نقل و تردد وسایل و حمل

استان، اطالعات مورد نیـاز از اداره کـل  مسافربري در
  هاي استان اخذ گردیده است.حمل و نقل و پایانه

  حمل و نقل هوایی 
  

   سازمانطریق   از  نقل هوایی،  و  حمل فعالیت  آمار 
  ارائه نشده است.  1387در سال  وريکشهواپیمایی 

  انبارداري
ــرح ــایج ط ــارداري، از نت ــت انب ــا فعالی ــاط ب  در ارتب
 آمارگیري از کارگاههاي محل ارائه خدمات انبـارداري

شود، استفاده شـده که توسط مرکز آمار ایران اجرا می
شـرکت است. اطالعات مربوط به سـیلوهاي گنـدم از 

دریافـت و  ،ک(کشور)غله و خدمات بازرگانی منطقه ی
  در این فصل ارائه شده است.

  پست

آمارهاي مربوط به پست توسط اداره کل پست استان 
شود و در سالنامه آماري ارائـه به روش ثبتی تولید می

  شده است.
  مخابرات

آمارهاي مربوط به مخابرات توسط اداره کل مخـابرات 
 با توجه بـه اینکـه، شوداستان به روش ثبتی تولید می

شــرکت اطالعــات مربــوط بــه تلفــن همــراه از ســوي 
اعالم نمی شود سـتون مربوطـه استان  ارتباطات سیار

  فاقد اطالعات می باشد.
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مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه  تعاریف و
  زیر است:  شرح

اي متشکل از دو ریـل مـوازي مجموعهآهن: خط راه
که توسط اتصاالت و ادوات اختصاصی بـر روي بسـتر 

مرور وسـایل نقلیـه  رسازي شده و به منظور عبور وزی
  شود.ریلی احداث می

عبارتند از خطوطی کـه مسـتقیماً در  خطوط اصلی:
  اند. امتداد خطوط بین دو ایستگاه طرفین واقع شده

خطوطی هستند که در ایسـتگاههاي  خطوط فرعی:
تشکیالتی، براي قبول و اعزام قطارهـا مـورد اسـتفاده 

  .گیرندقرار می

خطوطی هستند که در ایستگاههاي  خطوط مانوري:
تشکیالتی، بـراي تنظـیم و تفکیـک قطارهـا (مـانور) 

  اند.احداث گردیده

راهی است با روسازي آسفالت یا بـتن بـراي  آزاد راه:
عبور سریع وسایل نقلیه موتوري که داراي معابر رفت 

خـط  2و برگشت جدا از هم (مجزا) و شـامل حـداقل
ر جهت اسـت. ورود بـه آن و خـروج از آن در ه عبور،

فقط از محلهاي معینی که براي این منظور اختصاص 
  و تحــت شــرایط خــاص از نظــر زاویــه ورود و یافتــه،

هـم سـطح) در باشـد. تقـاطع (پذیر می خروج، امکان
آزاد راه وجود ندارد و مسیرهاي متالقی داراي تقـاطع 

  باشند.میتبادل) غیر همسطح (

راهی است با روسازي آسفالت یا بـتن کـه : راه اصلی
براي عبور وسایل نقلیه موتـوري و بـه نـدرت وسـایل 

شـود و نقلیه غیرموتوري و پیـاده در نظـر گرفتـه می
ملـی اسـت. راه اصـلی در  جزئی از شبکه سراسـري و

طرفـه عمـل  بسیاري از حالتها، به صورت دو خطه دو
طــه توانــد بــه چهــار خکنــد ولــی در مــواردي میمی

ــد. تقاطعهــا معمــوالً ــا مجــزا توســعه یاب        پیوســته و ی
  هم سطح است.

راهـی اسـت بـا  :بزرگـراه)( راه اصلی چهار خطـه
روسازي آسفالت یا بتن براي عبور سریع وسایل نقلیه 
موتوري که داراي معابر رفـت و برگشـت جـدا از هـم 

یک از جهتهاي رفـت و برگشـت، شـامل  باشد. هرمی
هـاي مهـم بزرگـراه عبور اسـت تقاطع حداقل دو خط

معموالً از نـوع غیرمسـطح اسـت. ورود بـه بزرگـراه و 
  گیرد.خروج از آن با محدودیت نسبی انجام می

 راهی است دو طرفه با حـداقل دو راه اصلی عریض:
متـر بـراي هـر  65/3خط عبور با سواره رو به عـرض 

 85/1هاي طرفین به عـرض حـداقل شانه و خط عبور
  متر.

  سواره رو بـه عـرض راهی است با راه اصلی معمولی:
  متر. 1حداقلهاي طرفین به عرضاضافه شانهه مترب 7

راهی است که ارتبـاط مراکـز جمعیـت و راه فرعی: 
ی از ئـکنـد و جزتولید داخل یک منطقه را برقـرار می

شبکه داخلی آن است. راه فرعی عموماً بـه صـورت دو 
  کند.طرفه عمل می

راهی است با حـداقل دو خـط درجه یک:  راه فرعی
متـر  25/3عبور با سواره روي روسازي شده به عـرض 

  هاي طرفین.اضافه شانهه براي هر خط ب

شـود بـا دو به راهـی گفتـه می راه فرعی درجه دو:
اضـافه ه متـر بـ 5/5خط عبـور سـواره رو بـه عـرض 

  هاي طرفین.شانه

رتبـاط شـود کـه ابه راهی اطـالق میراه روستایی:  
مراکز تولید روستایی و اتصال آنها به راههاي فرعـی و 
اصلی کشور را برقـرار کنـد ایـن گونـه راههـا ارتبـاط 
روستاهاي مختلف یک دهستان و یا مراکز دهسـتانها 

  سازد.با یکدیگر را برقرار  می
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تجـاري و  محموله هايمجموع وزن  وزن بار خالص:
  و وزن هـن)آراه خـود مولـه هـاياز مح غیـر( دولتـی

  توشه است.

به طـور عمـوم وزن خـالص بـه وزن بار غیرخالص:  
  اضافه وزن قطار است.

و  أمسافر یا باري است که مبـد مسافر یا بار داخلی:
حتـی اگـر مسـیر  مقصد پرواز آن، داخل کشور باشد،

  پرواز، مرزهاي کشور را قطع کند.

مسافر یا بـاري  اسـت کـه المللی: مسافر یا بار بین
  مقصد پرواز آن در خارج از کشور باشد.یا  أبدم

 ،کشـاورزي -4رجوع کنید به فصـل  شرکت تعاونی:
  جنگلداري و شیالت.

   ایـن شـرکتها در زمینـه  شرکتهاي حمـل و نقـل:
تهیه و تـأمین لـوازم یـدکی  مسافر، حمل و نقل کاال،

اي اعضـا وسایل نقلیه و رفـع نیازهـاي فنـی و حرفـه
ل شــرکتهاي مســافربري و فعالیــت دارنــد و شــام
بوس، اتوبوس، سواري کرایـه، دارندگان کامیون، مینی

بار و همچنین شـرکتهاي حمـل و نقـل ، وانتتاکسی
  باشند.دریایی و هوایی می

مشخصی است که در آن یک یا  مکان ثابت وکارگاه: 
چند فعالیت اقتصادي به طور منظم و مستمر زیر نظر 

  شود.انجام مییک مدیریت و حسابداري واحد 

انبار عبارت است از کارگاه مستقلی که تمام یـا انبار: 
قسمتی از آن براي انجام فعالیت انبارداري بـه عنـوان 

سازي کـاال اختصـاص فعالیت اصلی نگهداري و ذخیره
یافته است و خدمات انبارداري را به عموم عرضه کنـد 
  (خواه تولید خدمت براي خود داشته یا نداشته باشد).

منظـور کارگـاه محـل ارائـه انبار یا سردخانه دایر: 
خدمات انبارداري یا سردخانه داري است که در طـول 

روز به صورت متـوالی یـا منقطـع بـاز  30سال حداقل
  بوده است.

منظور کارگـاه محـل ارائـه انبار یا سردخانه فعال:  
داري  است که در طـول خدمات انبارداري یا سردخانه

ربط اشـتغال  به انجام فعالیت ذيروز  30سال حداقل
داشته است و براي انجام فعالیت خود هزینه هـایی را 

  متقبل شده و درآمد کسب کرده است.

عبارت است از کارگاهی مستقل کـه تمـام  سردخانه:
داري به عنـوان یا قسمتی از آن براي فعالیت سردخانه

ســازي فعالیــت اصــلی بــه منظــور نگهــداري و ذخیره
اورزي و دامی و فاسد شدنی تحت ضوابط کاالهاي کش

خاص و شرایط مصنوعی الزم از نظـر درجـه حـرارت، 
رطوبت نسبی و ... اختصـاص یافتـه اسـت و خـدمات 

داري را بـه عمـوم عرضـه کنـد (خـواه تولیـد سرخانه
    خدمت براي خود داشته یا نداشته باشد).

در سالنهاي یک مداره سالن یک مداره و دو مداره: 
در یکی از دو حالت زیر صفر یا باالي صـفر  دماي هوا

تقریباً ثابت است و قابل تبدیل از یک حالت به حالـت 
دماي هوا از یـک دیگر نیست ولی در سالن دو مداره، 

بـر تـوان حالت به حالت دیگر قابل تبدیل اسـت و می
مدار زیر صفر یـا بـاالي صـفر اسـتفاده  لزوم از حسب

  کرد.

اي نگهداري طوالنی مواد دانـه نوعی انبار براي سیلو:
یا پودري به صورت فله، مانند سیلوي گنـدم، سـیلوي 

  سیمان و ... است. 

محلی اختصاصی در داخل محوطه برخی انبار رو باز: 
    نگهـداري کوتـاه مـدت گنـدم از سیلوهاست که براي

ــورد  ــیلو) م ــه س ــدم ب ــداکثر واردات گن ــان ح (در زم
خلیـه شـده در ایــن گیـرد. گنــدم تاسـتفاده قـرار می

انبارها، در اولین زمان ممکـن، از چالـه تخلیـه و وارد 
  شود.سیلو می
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برخـی از سـیلوها داراي  انبار سرپوشیده معمـولی:
انبارهاي سرپوشیده معمولی و بدون ارتبـاط مکـانیزه 
با سیلوي اصلی هسـتند. غـالت تخلیـه شـده در ایـن 

ر، بـه باید به وسـیله کـامیون یـا وسـایل دیگـانبارها، 
  سیلوي اصلی منتقل شود.

شود کـه در آنهـا به مکانهایی گفته می واحد پستی:
خــدمات پســتی عرضــه و یــا عملیــات پســتی انجــام 

ــرمی ــتی ب ــدهاي پس ــود. واح ــت  ش ــب موقعی حس
پسـتی  جغرافیایی محل استقرار، یـا زیـر نظـر واحـد

دیگري قرار دارنـد و یـا بـه طـور مسـتقیم زیـر نظـر 
که فعالیت عمده آنها خدمات  واحدهاي اجرایی پستی 
  کنند.فعالیت میاداري و پشتیبانی است، 

واحد پستی اصلی مستقر در مرکز اداره کل یا اداره: 
استان یا شهرستان و یا یکی از منـاطق پسـتی شـهر 
تهران است که در آن، کلیه خدمات و عملیات پسـتی 

  گیرد.انجام می

اط واحد پستی اسـت کـه در کلیـه نقـدفتر شهري: 
ــول  ــه قب ــوط ب ــات مرب ــود دارد و عملی ــهري وج ش

و توزیـع آنهـا و نیـز  مرسوالت، آماده سـازي، ارسـال
  دهد.فروش اوراق بهادار پستی را  انجام می

یک واحـد پسـتی اسـت کـه بـر باجه پست شهري: 
حسب ضرورت، در نقـاطی کـه تقاضـاي پسـتی زیـاد 
 است، مانند موسسـات بـزرگ عمـومی یـا خصوصـی، 

ود و در آن اوراق بهـادار پسـتی بـه فـروش شدایر می
رسد و نیز  بسته به مورد، انـواع مرسـوالت پسـتی می

  شود.به صورت محدود پذیرفته می

در نقـاط روســتایی یــا حاشــیه نماینــدگی پســتی: 
ــه تأســیس واحــد پســتی رســمی از نظــر  شــهرها ک
اقتصادي مقرون به صـرفه نیسـت، نماینـدگی پسـتی 

احدها در ارتبـاط بـا قبـول و شود. این نوع وایجاد می
ـــت  ـــی فعالی ـــادي و سفارش ـــالت ع ـــع مراس   توزی

  کننـــد. اداره امـــور ایـــن نـــوع واحـــدها، طبـــقمی

ــی  ــاد محل ــورد اعتم ــراد م ــی از اف ــه یک ــرارداد، ب   ق
  شود.(به طور معمول، کسبه) محول می

در برخی از نقاط روستایی که دفتر پست روستایی: 
وجـود دارد، شرایط الزم براي عرضه خـدمات پسـتی 

شـوند واحدهایی به نام دفتر پست روسـتایی دایـر می
که به طور معمول، تعـدادي از روسـتاهاي همجـوار را 
تحت پوشش خـود دارنـد. در ایـن واحـدها، عملیـات 

سازي، ارسال و توزیع مربوط به قبول مرسوالت، آماده
  گیرد.آنها و نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام می

در تعـدادي از واحـدهاي  ابرات:دفتر پسـت و مخـ
برداري در حاشیه شهرها پستی یا مخابراتی مورد بهره

و یا مناطق روستایی، خدمات پستی و یا مخابراتی بـه 
طور توأم تحت تصدي یـک نفـر بـا مـدیریت شـرکت 

          گــردد کــه ایــن واحــدها دفتــر پســت ارائــه می
  شوند.مخابرات نامیده می پست و

     در راســتاي مشــارکت بخشــهاي آژانــس شــهري:  
غیردولتی در انجام خـدمات پسـتی و افـزایش نقـاط 
تماس پستی در سطح شهرهاي کشور، مرحلـه قبـول 

بـه  اسـاس ضـوابط تعیـین شـده، مرسوالت پستی بر
متقاضیان بخش خصوصی واگذار گردید که ایـن امـر 
تحت نظارت شرکت پست جمهوري اسالمی ایـران در 

  گیرد.شهري انجام می محلی به نام آژانس

در  کوچکترین واحد پستی است که صندوق پستی: 
شود و مـورد معابر عمومی شهرها و روستاها نصب می

گیــرد ایــن صــندوقها صــرفاً در بــرداري قــرار میبهره
ارتباط با مراسالت عادي است کـه فرسـتنده پـس از 

ــتی) ــوق پس ــادل حق ــر (مع ــاق تمب ــا را در الص      ، آنه
  اندازد.می صندوق پستی

شامل فروشگاههاي تعـاونی  سایر واحدهاي پستی:
روستایی ارائه دهنده خـدمات پسـتی، پسـت سـیار و 

  باشد.رسانی میایستگاه نامه
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اي که وزن آن براي داخـل هر مرسولهامانت پستی: 
 10کیلوگرم و براي خارج از کشـور  30کشور حداکثر

کند، بـه گرم زمینی تجاوز نکیلو 20کیلوگرم هوایی و 
 عنوان امانات پستی و بـه صـورت سفارشـی و حسـب

اسـاس مقـررات خـاص  مورد با قیمت اظهار شده بـر
  شود.پذیرفته و ارسال می

ــات: ــورت مطبوع ــه ص ــه ب ــت ک ــاپی اس   اوراق چ
یابنـد و بـه کتاب، روزنامه، مجله و نشـریه انتشـار می

شـوند و طور درباز در ابعاد مختلف تحویـل پسـت می
ر مرسوالت، نرخ پستی کمتري در مـورد نسبت به سای

  شود.آنها اعمال می

عبارت است از هـر گونـه کـاال و هاي کوچک: بسته
اطالعات ضبط شده، نوارهاي مغناطیسی، فیلم اعـم از 
ــه صــورت  ــا خــام، هــدایا و ســوغات ب ظــاهر شــده ی

کیلوگرم. این گونـه مرسـوالت  2هاي حداکثر تا بسته
ه یا اکسپرس پذیرفتـه معموالً به صورت سفارشی، بیم

  شود.و ارسال می

مسیري که یک سیگنال مخـابراتی بـا حـداقل کانال: 
(NOISE) )(ــاط ــأمین ارتب ــت ت ــد در آن  جه بتوان
  حرکت کند.

تلفنـی اسـت کـه تجهیـزات الزم آن تلفن منصوبه: 
  نصب گردیده ولی هنوز به مشترك واگذار نشده است.

و در  تلفنی اسـت کـه بـه نـام تلفن مشغول به کار:
تواند به وسیله اختیار مشترك می باشد و مشترك می

  آن ارتباط تلفنی برقرار کند.

تلفنـی اسـت کـه در معـابر  تلفن همگانی شـهري:
عمومی نصب شده است و براي ارتباط تلفنی شـهري، 

  گیرد.مورد استفاده عموم قرار می

تلفنـی اسـت کـه در معـابر تلفن همگانی راه دور: 
ت و بـراي ارتبـاط تلفنـی بـا عمومی نصب شـده اسـ

  گیرد.شهرستانهاي کشور مورد استفاده عموم قرار می
روسـتاهایی نقاط روستایی داراي ارتبـاط تلفنـی: 

هستند که از طریق دفاتر مخابراتی، امکان دسترسـی 
و همچنـین  به شبکه مخـابراتی کـل کشـور را دارنـد

(سیسـتم ارتبـاط   GSMروسـتاهایی کـه از طریـق
  ن همگانی ارتباط آنها برقرار است.همراه) و تلف

وسـیله اي اسـت کـه تمـام امکانـات و  تلفن همراه:
قابلیتهــاي یــک تلفــن دیجیتــالی معمــولی را، بــدون 
وابستگی به مکان ثابتی، بـه شـکل متحـرك و سـیار 

  ارائه می دهد.
مجموعـه دسـتگاهها و تجهیزاتـی  فرستنده اصلی:

ی را بـه است که برنامه هـاي رادیـویی و یـا تلویزیـون
صورت سیگنال صدا، یا صدا و تصویر دریافت می کند 
و پس از تقویـت، منطقـه مـورد نظـر را روي یکـی از 
فرکانسها و کانالهاي تنظیم شده تحـت پوشـش قـرار 

  می دهد.
محل جغرافیایی اسـتقرار فرسـتنده اصـلی ایستگاه: 

  است.

 گزیده اطالعات:

-طول خطوط راه آهن (اصلی، فرعی 1391در سال 
کیلومتر بوده است.  1042تجاري) - انوري و صنعتیم

 4/1نفر مسافر و حدود هزار  8197در این سال 
میلیون تن بار خالص از ایستگاههاي راه آهن ناحیه 
تهران حمل شده اند. بیشترین میزان حمل مسافر 

می باشد. همچنین  شهریور و فروردینمربوط به ماه 
) مربوط به درصد 62بیشترین میزان بار حمل شده (

 مواد نفتی می باشد.
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میلیون نفر مسافر توسط  25 حدود 1391در سال 
وسایل نقلیه مسافري جاده اي ( اتوبوس، مینی بوس 
و سواري کرایه اي) از طریق پایانه هاي مسافربري 

درصد مسافران  6/8که مقصد  استان جابجا شده اند
بوده است.  یدرصد برون استان 3/91و  یدرون استان

درصد به وسیله اتوبوس،  5/86همچنین از این تعداد 
درصد توسط  6/7درصد به وسیله سواري و  8/5

  مینی بوس جابجا شده اند.

 190سیلوي گندم با ظرفیت  3تعداد  1391در سال 
  هزار تن وجود داشته است.

میلیون مرسوله پستی  122 حدود 1391در سال 
یون میل 226 حدود داخلی وارد شده به استان،

 3 بیش از  مرسوله داخلی صادر شده از استان،
میلیون مرسوله وارد شده از مبادي خارج از کشور به 

یک میلیون مرسوله صادر شده از  و حدود استان
  استان به مقصد خارج از کشور وجود داشته است.

در همین سال تعداد مشترکین تلفن منصوبه در 
 3/6ه میلیون مشترك بوده ک 2/7استان بیش از 

  مشترکان تلفن مشغول به کار بوده اند. ،میلیون آن
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 طول انواع خطوط و تعداد ایستگاههاي راه آهن ناحیه تهران -1-11

 سال
 طول خطوط (کیلومتر)

 تعداد ایستگاه
 صنعتی و تجاري فرعی و مانوري اصلی

1370)1( 435 376 90 - 

1375)1( 678 348 85 - 

1380 831 253 116 31 

1385 868 259 164 32 

1387 930 259 164 32 

1388 940 259 164 33 

1389  940 201 110 33 

1390 790 191 61 26 

1391 790 191 61 26 

 ) شامل اطالعات استانهاي قم و قزوین نیز می باشد.1(

 ناحیه راه آهن جمهوري اسالمی ایران. دفتر آمار و فناوري اطالعات. -مأخذ

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

  )1(مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاههاي راه آهن ناحیه تهران -2-11

 سال و ماه
 بار خالص مسافر

 هزار تن کیلومتر وزن (هزار تن)  هزار نفر کیلومتر تعداد (هزار نفر)

1365 2255 2050861 1988 1341469 
1370)2( 2911 1688622 2614 1339517 

1375)2( 2689 3332449 2785 4789412  

1380 5130 3435888 3211 1263249 

1385 7365 4607436 1576 934936 

1387 8718 5312001 1564 1012003 

1388 9157 5876502 1749 1069312 

1389  9302 6058464 2105 998780 

1390 9382 6160317 1982 1094116 

1391 8197 5598964 1368 1206789 

67279 165 522396 750 فروردین  

 98927 190 471987 702 اردیبهشت

 100185 189 453831 666 خرداد

 108276 143 460574 708 تیر

 102168 59 369574 541 مرداد

 106436 56 531441 786 شهریور

 96180 57 459597 678 مهر
 114787 108 477153 702 آبان

 99539 96 418206 620 آذر

 103599 41 411072 611 دي

257 بهمن  510768 99 107746 

 96150 165 512365 708 اسفند

الزم به ذکر است آمار نفرکیلومتر از مبدأ تهران تا سایر نقاط در ناحیه مبدأ محاسبه می گردد. همچنین ناحیه تهران  )1(
 کریم و نمکزار رباطاز شرق به ایستگاه گرمسار و از غرب به ایستگاه شهید محمدي (زیاران) و از جنوب به ایستگاههاي 

  منتهی می شود.
 ) شامل اطالعات استانهاي قم و قزوین نیز می باشد.2(

 ناحیه راه آهن جمهوري اسالمی ایران. دفتر آمار و فناوري اطالعات. -مأخذ
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 (هزارتن)                                                               )1(وزن انواع  بار حمل شده از ایستگاههاي راه آهن ناحیه تهران -3-11

 سایر مواد صنعتی مواد غذایی مواد کشاورزي مواد معدنی مواد نفتی جمع سال

1365 1988 1484 43 44 48 64 305 

1370)2( 2613 2026 74 56 45 21 391 

1375)2( 2784 1861 26 23 24 73 777 

1380 3211 1630 3 44 3 29 1502 

1385 1576 979 210 31  12 13 349 

1387 1564 910 354 1 6 5 288 

1388 1749 1099 331 2 1 2 314 

1389 2104 1176 519 0 3 0 406 

1390 1982 1354 320 0 0 3 305 

1391 1368 843 315 0 0 2 208 

رباط ایستگاههاي ناحیه تهران از شرق به ایستگاه گرمسار و از غرب به ایستگاه شهیدمحمدي (زیاران) و از جنوب به ) 1(
  منتهی می شود. کریم و نمکزار

 ) شامل اطالعات استانهاي قم و قزوین نیز می باشد.2(

 ناحیه راه آهن جمهوري اسالمی ایران. دفتر آمار و فناوري اطالعات. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 و حومه                (کیلومتر)تهران (مترو) شهر طول مسیر و تعداد ایستگاههاي شرکت بهره برداري  راه آهن شهري 11-4-

 شرح

 1388 1387 1385 جمع

 طول مسیر
تعداد 

 ایستگاه 
 طول مسیر

تعداد 
 ایستگاه 

 طول مسیر
تعداد 

 ایستگاه 
 طول مسیر

تعداد 
 ایستگاه 

 63 108 58 97 47 90 397 673  جمع

 26 35 22 28 20 28 153 204 1خط 

 22 24 22 24 20 21 132 147 2خط 

 0 0 0 0 0 0 2 5 3خط 
 5 7 4 4 0 0 50 67 4خط 

 10 42 10 41 7 41 60 250 5خط 

  
  
  

 شرح
1389 1390 1391 

 تعداد ایستگاه  طول مسیر تعداد ایستگاه  طول مسیر تعداد ایستگاه  طول مسیر

 81 134 77 124 71 120 جمع

 29 39 29 39 27 35 1خط 

 22 26 22(1) 26 22(1) 26 2خط 

 2 5 0 0 0 0 3خط 

 17 22 14 17 10 17 4خط 

 11 42 11 42 11 42 5خط 

  ) اطالعات توسط شرکت ذیربط تجدیدنظر شده است.1(
  تهران و حومه. يراه آهن شهر شرکت بهره برداري  -مأخذ

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 (میلیون نفر)       و حومه تهران(مترو) شهر شهريمسافر حمل شده از ایستگاه هاي شرکت بهره برداري  راه آهن   -5-11

 5خط  4خط  3خط  2خط  1خط  سال

1388 220 162 0 10 65 

1389 216 180 0 27 63 

1390  229)1(  210)1(  0  65  64  

1391  247  218  1  99  68  

  ) اطالعات توسط شرکت ذیربط تجدیدنظر شده است.1(
 تهران و حومه. يراه آهن شهر شرکت بهره برداري  -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 (کیلومتر)                                                             1391استان:  شهرسازي انواع راههاي تحت پوشش اداره کل راه و  - 11- 6

 آزاد راه جمع شهرستان
 راه اصلی

 معمولی عریض چهار خطه (بزرگراه)

 151 82 445 152 941 کل استان 

 0 0 22 10 32 اسالمشهر
 0 0 4 8 12  ارستانبه

 0 0 40 0 40  پاکدشت
 0 0 27 31 58  پردیس

 0 0 20 0 20 پیشوا
 0 0 0 26 51 تهران
 0 0 85 0 127 دماوند

 0 0 32 20 52 رباط کریم 
 53 37 69 57 216 ري

 15 0 20 0 53 شمیرانات

 0 0 45 0 45 شهریار
 26 0 43 0 94 فیروزکوه

 0 0 15 0 15  قدس
 0 5 0 0 5  قرچک

 27 0 23 0 50  مالرد

 30 40 0 0 70 ورامین

☜ 
  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 (کیلومتر)                                        (دنباله)        1391استان:  شهرسازي انواع راههاي تحت پوشش اداره کل راه و  - 11- 6

 شهرستان
 راه فرعی شنی راه فرعی آسفالته

 درجه دو درجه یک درجه یک عریض 

 0 0 85 25  ل استان ک

 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0  پاکدشت

 0 0 0 0  پردیس
 0 0 0 0 پیشوا
 0 0 0 25 تهران
 0 0 42 0 دماوند

 0 0 0 0 رباط کریم 
 0 0 0 0 ري

 0 0 18 0 شمیرانات
 0 0 0 0 شهریار

 0 0 25 0 فیروزکوه
 0 0 0 0  قدس

 0 0 0 0  قرچک
 0 0 0 0  مالرد

 0 0 0 0 ورامین

 استان تهران. اداره کل راه و شهرسازي -مأخذ

  

  

  



 

 

 (کیلومتر)                                            استان           شهرسازي انواع راههاي روستایی تحت پوشش اداره کل راه و - 11- 7

 

 دسترسی شوسه  آسفالته  جمع سال و شهرستان

1380 3198 1734 1098 366 

1385 3468 2358 863 247 

1387 3468 2358 863 247 

1388 3468 2358 863 247 

1389  2399 1711 524 164 

1390  1907 1548 18 341 

1391  1909 1550 16 343 

 6 2 87 95 اسالمشهر

 0 0 11 11  بهارستان
 17 0 123 140 پاکدشت

 0 0 70 70  پردیس
 10 0 69 79  پیشوا
 12 3 30 45 تهران

 62 4 193 259 دماوند

 3 0 46 49 رباط کریم

 16 0 128 144 ري

 12 0 103 115 شمیرانات

 9 0 108 117 شهریار

 92 3 204 299 فیروزکوه

 0 0 7 7 قدس
 16 0 50 66  قرچک

 63 1 149 213 مالرد

 24 3 173 200 ورامین

 راه روستایی. استان تهران. معاونت اداره کل راه و شهرسازي -مأخذ

  
  
  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 (کیلومتر) 1391 نوع عوارض طبیعی: بر حسباستان  روستایی تحت پوشش اداره کل راه وشهرسازيطول راههاي  - 8-11

 شهرستان
 نوع عوارض طبیعی

 طول راههاي برفگیر
 دشت تپه ماهور کوهستانی جمع 

 910 632 476 801 1909 کل استان 

 0 95 0 0 95 اسالمشهر
 0 11 0 0 11  بهارستان
 0 100 40 0 140 پاکدشت

 70 0 0 70 70  پردیس
 79 60 19 0 79 پیشوا

 45 0 0 45 45 تهران

 259 0 0 259 259 دماوند

 0 9 40 0 49 رباط کریم 
 0 100 44 0 144 ري

 115 0 0 115 115 شمیرانات

 0 100 17 0 117 شهریار
 299 0 0 299 299 فیروزکوه

 0 7 0 0 7 قدس
 0 0 66 0 66  رچکق

 13 50 150 13 213 مالرد

 0 100 100 0 200 ورامین

 استان تهران. معاونت راهداري. اداره کل راه و شهرسازي -مأخذ

  

  

  



 

 

 تعداد تونلها و پلها و راهدارخانه هاي مسیر راهها در پایان سال -9-11

 تونل سال
 پل

 راهدارخانه
 ترمتر و بیش 20 متر 10-20 متر 10زیر 

1380 32 3075 98 41 23 

1385 22 3181 94 54 28 

1387 22 3181 94 54 23 

1388 22 3181 94 54 25 

1389  30 3381 94 111 25 

1390  19 3326 175 91 21 

1391 19 3356 180 95 21 

 استان تهران. اداره کل راه و شهرسازي -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 1391نوع در پایان سال  بر حسبشهري وسایل نقلیه عمومی درون  -10-11

 تاکسی   مینی بوسون و  اتوبوس  جمع شهر

 102 2 0 104  آبسرد

 30 0 0 30  آبعلی

 - - - -  احمدآباد مستوفی

 5 0 0 5  ارجمند

 2700 12 223 2935 اسالمشهر

 654 20 112 786 اندیشه

 154 24 0 178  اوشان، فشم و میگون

 221 8 24 253  باغستان

 94 12 17 123 باقرشهر 

 303 68 0 371  بومهن

 1146 2 75 1223 پاکدشت

 300 16 82 398  پرند

 528 4 6 538 پیشوا

 486 136 0 622 چهاردانگه

 132 0 0 132  حسن آباد

 1150 40 327 1517 رباط کریم

 230 8 0 238  رودهن

☜ 

  



 

 

 (دنباله)1391ایان سال نوع در پ بر حسبوسایل نقلیه عمومی درون شهري  -10-11

 تاکسی   مینی بوسون و  اتوبوس  جمع شهر

 83 3 4 90 شاهدشهر

 163 30 0 193  شریف آباد

 53 36 0 89 صالح آباد

 78 11 0 89  صباشهر

 - - - - صفادشت

 114 11 0 125 فردوسیه

 98 0 0 98  فیروزکوه

 870 8 121 999 قدس

 116 4 0 120  کهریزك

 - - - -  گلستان

 187 9 0 196  لواسان

 1092 8 142 1242  مالرد

 702 4 104 810  نسیم شهر

 146 0 0 146 نصیرآباد

 1600 13 84 1697  ورامین

 180 6 11 197  وحیدیه

  ارائه نشده است. مربوطهاطالعات شهرهایی که اسامی آنها در جدول فوق ذکر نشده، توسط شهرداري هاي  )1(
 ن.شهرداریهاي استا -مأخذ

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت شماره گذاري شده  - 11-11

 مینی بوس اتوبوس )1(سواري  جمع سال

1380 164161 119929 1056 203 

1385 559496 326368 1007 306 

1387 608969 326880 1653 1098 

1388 597954 394798 640 307 

1389  564640 343650 1295 544 
1390 490855 338853 923 655 

1391  376786 260947 504 710 

 
  
  
  

☜  
  
  

 موتور سیکلت تریلی کش کامیون وانت و کامیونت سال

1380 9821 1778 630 30744 

1385 30939 4170 2262 194444 

1387 44491 6583 2006 226258 

1388 38492 6716 1865 155136 

1389  34371 8456 2539 164393 
1390 27985 7079 - 104759 

1391  35154 4029 - 71593 



 

 

  (دنباله)وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت شماره گذاري شده - 11-11

 کشاورزي آمبوالنس نیمه یدك تاکسی کامیون کشنده سال

1389 1490 6326 1049 349 178 

1390)2(  2154 7242 692 452 61 

1391 1954 945 801 28 121 

  شامل آمبوالنس نیز می باشد. 1389سال  تا قبل از) 1(
  اطالعات فقط شامل شهر تهران می باشد.) 2(

  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار. -مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

ي مسافربري توسط انواع وسایل تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی و برون استانی از طریق پایانه ها - 12-11
 نقلیه عمومی مسافري جاده اي(بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر)

 سال و ماه
 مسافر جابجا شده (هزار نفر) هزار مورد)تعداد سفر (

 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

1375)1( 1445 1068 261 116 31917 26976 4376 565 

1380 3621  1033 236 93 24690 20279 4012 399 

1385 1659 1043 186 430 27604 22595 3311 1698 

1387 1886 1244 138 504 34955 30596 2369 1990 

1388 1837 1142 123 572 31286 26860 2153 2273 

1389  1630 981 92 557 25987 22070 1717 2200 
1390 1452 978 66 408 24660 21804 1251 1605 

1391 1473 918 75 480 24713 21388 1436 1889 

 118 104 1605 1827 30 5 80 115 فروردین

 157 159 1870 2186 41 8 82 131 اردیبهشت

 161 139 1717 2017 41 7 76 124 خرداد
 187 150 2201 2538 48 8 86 142 تیر

 146 99 1471 1716 37 5 73 115 مرداد

 165 140 2313 2618 42 7 88 137 شهریور

 191 145 1772 2108 48 8 74 130 مهر
 157 140 1937 2234 39 8 78 125 آبان

 135 85 1635 1855 34 4 73 111 آذر

 145 86 1591 1822 37 5 72 114 دي

 161 89 1571 1821 41 5 68 114 بهمن
 166 100 1705 1971 42 5 68 115 اسفند

 قزوین نیز می باشد. ) شامل اطالعات استان1(

 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان تهران. -مأخذ

  



 

 

تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی  -13-11
 مسافري جاده اي (بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر)

 سال و ماه
 مسافر جابجا شده (هزار نفر) تعداد سفر (هزار مورد)

 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

1385 197 22 156 19 3545 661 2811 73 

1387 192 46 111 35 3606 1460 2005 141 
1388 202 45 98 59 3592 1500 1860 232 

1389  175 28 77 70 2645 913 1452 280 
1390 140 28 56 56 2148 866 1058 224 

1391 152 19 61 72 2115 654 1173 288 

 19 93 43 155 5 5 1 11 فروردین

 28 125 70 223 7 7 2 16 اردیبهشت

 26 109 47 182 6 6 2 14 خرداد

 28 119 53 200 7 6 2 15 تیر

 23 79 21 123 6 4 1 11 مرداد

 27 109 43 179 7 6 1 14 شهریور

 29 120 73 222 7 6 2 15 مهر

 26 116 100 242 7 6 3 16 آبان

 16 78 73 167 4 4 2 10 آذر

 19 70 45 134 5 3 1 9 دي

 22 71 44 137 5 4 1 10 بهمن

 25 84 42 151 6 4 1 11 اسفند

 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان تهران. -مأخذ

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

ق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طری - 14-11
  1391شهرستان:  بر حسبمسافري جاده اي 

 شهرستان
 مسافر جابجا شده (هزار نفر) تعداد سفر (هزار مورد)

 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

 288 1173 654 2115 72 61 19 152 کل استان 

 0 0 16 16 // // // // اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0 0  پردیس
 0 0 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 156 713 506 1375 39 37 15 91 تهران

 98 439 98 635 24 23 3 50 دماوند

 // 1 // 1 // // // // رباط کریم 
 // 0 0 // // 0 0 // ري 

 0 0 0 0 0 0 0 0  شمیرانات
 // 0 0 // // 0 0 // شهریار

 34 20 31 85 9 1 1 11 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0 0 0 0 0  قرچک

 0 0 0 0 0 0 0 0  مالرد
 0 0 3 3 // // // // ورامین

 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان تهران. -مأخذ

  

  

  



 

 

ده برون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی تعداد سفر و مسافر جابجا ش -15-11
 مسافري جاده اي (براساس صورت وضعیت حمل مسافر)

 سال و ماه
 مسافر جابجا شده (هزار نفر) تعداد سفر (هزار مورد)

 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

1385 1464 1022 30 412 24052 21933 496 1623 

1387 1694 1198 27 469 31349 29109 391 1849 

1388  1622 1088 26 508 26561 24236 292 2033 
1389  1455 953 15 487 23342 21157 265 1920 
1390  1312 949 12 351 22512 20938 193 1381 

1391  1321 898 15 408 22570 20706 263 1601 

 100 13 1540 1653 25 0 79 104  فروردین
 129 34 1800 1963 33 2 80 115 اردیبهشت

 136 29 1670 1835 35 2 75 112 خرداد

 160 31 2148 2339 41 2 84 127 تیر
 122 20 1450 1592 31 1 72 104 مرداد

 138 31 2269 2438 35 2 87 124 شهریور

 161 25 1699 1885 41 1 72 114 مهر
 131 24 1836 1991 33 2 75 110 آبان
 119 6 1563 1688 31 // 71 102  آذر

 126 16 1546 1688 31 1 71 103 دي

 138 18 1522 1678 36 1 66 103 بهمن

 141 16 1663 1820 36 1 66 103 اسفند

 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان تهران. -مأخذ

  

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

ی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استان -16-11
 1391مسافري جاده اي: 

 شهرستان
 مسافر جابجا شده (هزار نفر) هزار مورد)تعداد سفر (

 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

 1601 263 20706 22570 408 15 898 1321 کل استان 

72 40 اسالمشهر  7 6 736 593 119 24 

 0 0 0 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0 0  پردیس
 0 0 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 1544 113 19448 21105 394 6 843 1243 تهران

 // 7 // 7 // // // // دماوند
 18 8 191 217 5 1 7 13 رباط کریم 

 6 3 // 9 1 // // 1 ري 

 0 0 0 0 0 0 0 0  تشمیرانا
 2 0 180 182 // // 9 9 شهریار

 7 13 // 20 2 1 // 3 فیروزکوه

 0 0 41 41 0 0 2 2  قدس
 0 0 0 0 0 0 0 0  قرچک

 0 0 0 0 0 0 0 0  مالرد
 0 0 253 253 0 0 10 10  ورامین

 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان تهران. -مأخذ

  

  

  



 

 

 (هزارتن)  اساس بارنامه صادر شده)                      ه توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده اي(بروزن بارجابجا شد -11- 17

 جابجایی درون استانی سال و ماه
 جابجایی برون استانی

 ورودي خروجی 

1375)1( 3601 11754 0 
1380 3851 10818 27221 
1385 5189 19694 33222 

1387 7754 30812 - 

1388 7035 24375 - 

1389  10910 22150 - 
1390  4013 24417 - 

1391  2186 25334 - 

 - 1269 110 فروردین
 - 2284 199 اردیبهشت

 - 2285 199 خرداد
 - 2285 199 تیر

 - 2285 199 مرداد
 - 2231 177 شهریور

 - 2287 199 مهر
 - 2031 176 آبان
 - 1777 154 آذر
 - 1777 154 دي

 - 2285 199 بهمن
 - 2538 221 اسفند

 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.1(

 اداره کل حمل و نقل پایانه هاي استان تهران. -مأخذ

  

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

بر اساس بارنامه  ( 1391شهرستان:  بر حسبمیزان بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باربري عمومی جاده اي  - 11- 18
 (هزارتن)                                                                                                                                        صادر شده)                   

 جابجایی درون استانی شهرستان
 جابجایی برون استانی

 ورودي خروجی 

 - 25334 2186  کل استان 

 - 278 23 اسالمشهر

 - 5190 450  ارستانبه
 - 276 23  پاکدشت

 - 49 4  پردیس
 - 66 4  پیشوا

 - 15077 1310 تهران 

 - 429 36 دماوند
 - 582 50 رباط کریم 

 - 869 72 ري 

 - 0 0  شمیرانات
 - 239 20 شهریار

 - 2136 184 فیروزکوه

 - 0 0 قدس

 - 67 5  قرچک
 - 76 5  مالرد

 - 0 0 ورامین 

  ه کل حمل و نقل پایانه هاي استان تهران.ادار -مأخذ

  
  
  



 

 

 مسافر و بار حمل شده توسط شرکتهاي هواپیمایی داخلی در پروازهاي داخلی از فرودگاههاي استان - 19-11

 سال و ماه
 محموالت پستی(تن)وزن  وزن بار(تن)  تعداد مسافر(هزار نفر) تعداد پرواز

 خروجی وديور خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

1375 26928 0 3391 3384 11249 15232 667 548 

1380 29675 29776 3477 3448 6432 16937 1420 763 

1385 44108 44305 5062 5046 8146 17692 2206 2442 

1388 49730 49789 5579 5486 10739 16621 2670 2487 

1389  52700 52763 6106 6004 14863 20333 2953 2686 

1390  52813 52878 6289 6220 20870 22686 2271 1463 

1391  52849 52892 6233 6210 4550 7145 1238 1735 

 103 89 602 593 487 526 4580 4584 فروردین

 112 99 731 369 579 586 4740 4733 اردیبهشت

 104 77 692 343 529 537 4518 4520 خرداد

 185 95 819 417 582 583 4758 4769 تیر

 112 79 597 323 503 490 4266 4259 مرداد

 154 113 734 453 639 643 4914 4914 شهریور

 167 126 527 348 613 608 4793 4777 مهر

 131 99 471 295 448 457 3959 3957 آبان
 187 120 486 337 430 426 4100 4080 آذر

 130 102 429 307 432 437 3987 3985 دي
 163 123 495 346 486 487 4113 4106 بهمن

 187 116 562 419 482 453 4164 4165 اسفند

 سازمان هواپیمائی کشوري. مرکز مطالعات و اطالع رسانی. -مأخذ

  

 

  
  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 مسافر و بار حمل شده توسط شرکتهاي هواپیمایی در پروازهاي بین المللی از فرودگاههاي استان -20-11

 سال و ماه
 محموالت پستی(تن)وزن  وزن بار(تن)  هزار نفر)تعداد مسافر( تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

1380 7284 7107 971 1012 0 0 1213 1156 

1385 13457 13198 1782 1794 87450 20453 4948 1919 

1388 14008 14049 2094 2141 39972 23207 8237 2688 

1389  16131 16047 2488 2601 58777 25809 8672 2989 

1390  16270 16228 2715 2781 51607 18781 7735 4139 

1391 17047 17020 2495 2536 39755 23503 1123 1261 

 126 89 868 2809 221 244 1500 1511 فروردین

 84 70 1164 3485 250 231 1475 1470 اردیبهشت

 77 78 1408 3518 262 282 1572 1576 خرداد

 78 85 2660 3739 237 256 1553 1543 تیر

 89 103 3031 3595 254 224 1580 1573 مرداد

 114 104 3306 3324 242 250 1594 1600 شهریور

 131 97 2872 3139 188 170 1365 1374 مهر
 118 96 3084 3143 156 171 1235 1231 آبان

 144 117 1450 3299 153 156 1215 1226 آذر

 89 88 1220 3334 171 147 1279 1284 دي 

 106 98 1226 3210 142 141 1112 1110 بهمن

 105 98 1214 3160 260 223 1540 1549 اسفند

 سازمان هواپیمائی کشوري. مرکز مطالعات و اطالع رسانی. -مأخذ

  

  

  

  



 

 

  

  تعداد مسافران ورودي در پروازهاي داخلی و بین المللی -1-11

  

  
  11-19و  11-20مبنا: جدول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

شرکتهاي هواپیمایی داخلی و خارجی از فرودگاههاي  بر حسبمسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی  - 21-11
 1391استان: 

  شرح
 محموالت پستی(تن) وزن بار(تن)  تعداد مسافر(هزار نفر) تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

 1261 1123 23503 39755 2536 2495 17020 17047  جمع

 342 251 13317 13793 1411 1381 9345 9372 شرکتهاي هواپیمایی داخلی

 0 0 8 2 17 16 140 140 آتا

 0 0 0 77 71 82 680 739 آسمان

 249 64 8465 6992 575 555 3600 3562 ایران ایر

 0 0 0 11 21 22 180 185 ایران ایرتور

 0 0 8 9 81 68 576 575 تابان

 0 0 0 0 45 44 460 460 زاگرس

 0 0 0 0 11 8 82 78 کاسپین

 0 0 0 6 33 33 247 248 کیش ایر

 93 187 4836 6694 557 553 3380 3383 ماهان ایر

 0 0 0 2 0 0 0 2 نفت ایران

☜ 
  

  

  

  

  



 

 

 هاياي هواپیمایی داخلی و خارجی از فرودگاهشرکته بر حسبمسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی  - 21-11
 (دنباله)1391استان: 

  شرح
 محموالت پستی(تن) وزن بار(تن)  تعداد مسافر(هزار نفر) تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

 919 872 10186 25962 1125 114 7675 7675 شرکتهاي هواپیمایی خارجی

643 436 آزال  20 18 0 0 0 0 
 0 5 0 41 22 19 211 211 آلیتالیا

 0 2 357 61 24 23 225 225 ائروفلوت
 0 11 135 22 16 15 156 156 اتحاد

 48 19 13 30 17 16 145 145 اطریشی

 0 34 4760 18717 285 274 1092 1092 امارات
 0 0 62 43 2 2 18 18 اوکراین

 0 0 39 136 14 17 156 156 ایر عربیا
 0 0 1 0 2 2 30 30 برتیش میدلند

 0 0 797 823 41 47 360 360 پگاسوس
 0 0 0 0 6 7 88 88 تاجیکستان
 0 65 1196 2435 205 195 1460 1460 ترکیش ایر

 3 4 25 140 13 14 146 146 چاینا ساترن

 0 1 25 22 9 8 113 113 سوریه
 1 1 5 1 32 24 378 378 عراقی

 0 243 282 691 79 84 718 718 قطر ایرویز

☜ 
  

  

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 هايشرکتهاي هواپیمایی داخلی و خارجی از فرودگاه بر حسبمسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی  - 21-11
 (دنباله)1391استان: 

  شرح
 محموالت پستی(تن) وزن بار(تن)  تعداد مسافر(هزار نفر) تعداد پرواز

 خروجی ورودي روجیخ ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

 0 344 1458 580 47 47 206 206 ك . ال . ام
 91 42 342 267 13 9 127 127 کویتی

 0 0 9 4 1 1 6 6 کرندون
 776 96 473 884 86 84 360 360 لوفت هانزا

 0 0 0 0 3 3 70 70 فالوي جورجیا
 0 0 5 836 27 30 94 94 ایر آسیا

 0 0 0 0 0 1 3 3 تیل وایند
 0 0 0 0 2 3 55 55 نیگرجستا

 0 0 0 0 // 2 10 10 آریانا افغان
 // // 0 1 2 2 61 61 عمان ایر

 0 0 14 15 5 5 90 90 بالویا
 0 0 188 204 16 14 94 94 انورایر

 0 0 0 0 1 1 27 27 آرم آویا
 0 0 0 0 86 82 256 256 عربستان سعودي

 0 5 0 9 48 59 436 436 اطلس جت
 0 0 0 0 3 4 48 48 کم ایر

 سازمان هواپیمائی کشوري. مرکز مطالعات و اطالع رسانی. -مأخذ

  

  

  

  

  

  
  



 

 

 1391تعداد پرواز و مسافر حج تمتع حمل شده توسط شرکتهاي هواپیمائی:  - 11- 22

 نام شرکت
 عملیات برگشت عملیات رفت

 تعداد زائر تعداد پرواز تعداد زائر تعداد پرواز

 15102 36 16298 40 جمع

 15102 36 16298 40 عربستان صعودي

 سازمان هواپیمائی کشوري. مرکز مطالعات واطالع رسانی. -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 در پایان سال ،کار و رفاه اجتماعیتحت پوشش اداره کل تعاونمشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی حمل و نقل فعال - 23-11

 سرمایه (هزار ریال) شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1370 22 7229 7730 3201776 

1380 35 7458 12983 7386903 

1385 84 9167 14566 8227833 

1387 153 10570 18052 26574470 
1388 162 10641 18763 26646170 
1389  154 7433 10276 23669830 
1390  164 10130 12021 31527431 

1391  167 12104 11214 31672281 

 42400 9 168 3 اسالمشهر

 21000 7 14 2  بهارستان
 119700 91 91 8 پاکدشت 

 87000 770 58 3  پیشوا
 29808178 6715 4493 87 تهران و پردیس

 470299 620 417 11 دماوند

 161485 756 677 8 رباط کریم

 168650 956 195 6 ري 
 0 0 0 0  شمیرانات

 455214 697 2164 9 شهریار 

 43780 392 345 10 زکوهفیرو
 0 0 0 0  قدس
 93900 10 98 2  مالرد

 200675 191 3384 18 ورامین و قرچک

 استان تهران. ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون -مأخذ

  

  



 

 

  1390کارگاههاي خدمات انبارداري بر حسب نوع فعالیت:  - 11- 24
 داري سردخانه داريانبار جمع شرح

 20 459 479 کل استان

 .1391.تهران  1390خدمات انبارداري کارگاه هاي مرکزآمار ایران: طرح آمارگیري از  -مأخذ

  

  

  

  
 1390نوع سالن:  بر حسب استانمشخصات سردخانه هاي  -25-11

 حجم (مترمکعب) مساحت (مترمربع) تعداد نوع سالن

 318052 64083 90  یک مداره زیر صفر

674151 262 یک مداره باالي صفر  691470 

 269605 56531 143 دو مداره

 .1391.تهران  1390خدمات انبارداري کارگاه هاي مرکزآمار ایران: طرح آمارگیري از  -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 (هزار تن)               تعداد و ظرفیت سیلوها و انواع انبار دایر گندم                                                                         -26-11

 سال
 نوع انبار گندم سیلوي گندم

 ظرفیت تعداد
 روباز سرپوشیده معمولی

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

1375 3 154 3 45 6 150 
1380 3 154 3 55 2 420 
1385 3 154 15 460 17 500 
1387 3 154 15 460 17 500 
1388 3 154 15 460 17 500 
1389  4 274 15 460 17 500 
1390  3 190 13 430 10 370 

1391 3 190 10 250 0)1( 0)1( 

  ) انبارهاي روباز در استان تهران حذف شده اند.1(
 ک(کشور).رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یش -مأخذ

  
 (هزار تن)                                                             عملکرد سیلوهاي گندم                                                             -27-11

  گندم صادر شده از سیلو گندم وارد شده به سیلو موجودي اول سال سال
 (تحویل به کارخانه)

1380 101 1933 1828 

1385 246 2246 1836 

1387 525 1521 1658 

1388 387 1181 905 

1389  680 1294 1670 
1390  140 1055 1014 

1391 180 812 737 

 ک(کشور).رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یش -مأخذ

  



 

 

 واحدهاي پستی مورد بهره برداري در پایان سال -11- 28

 اداره کل و اداره سال و شهرستان
 دفتر پست

 دفتر خدمات ارتباطی
 روستایی شهري

1380 17 175 18 0 
1385 18 212 18 185 

1387 18 198 5 532 

1388 21 196 5 635 

1389  18 168 4 557 

1390  20 169 3 608 

1391 21 256 3 622 

 22 0 3 1 اسالمشهر

 8 0 3 1  بهارستان

 9 0 2 1  پاکدشت

 2 0 1 0  پردیس

 4 0 0 1 پیشوا

 423 0 186 7 تهران

 13 1 6 1 دماوند

 13 0 1 1 رباط کریم

 45 0 16 1 ري

 21 0 5 1 شمیرانات
 14 2 23 1 شهریار

 2 0 1 1 فیروزکوه

 10 0 1 1 قدس
 6 0 2 1  قرچک

 7 0 1 1 مالرد

 23 0 5 1 ورامین

☜ 
  
  
 



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 واحدهاي پستی مورد بهره برداري در پایان سال(دنباله) -11- 28

  آژانس شهري سال و شهرستان
 صندوق پستی

 ICTدفاتر 
 روستایی شهري

1380 81 2050 333 0 
1385 58 1958 564 0 
1387 54 2378 372 293 

1388 45 2333 388 294 

1389  36 2150 234 242 

1390  20 1977 317 240 

1391 6 1906 248 209 

 6 6 34 0 اسالمشهر

 2 8 24 0  بهارستان

 21 28 14 0  پاکدشت
 5 6 4 0  پردیس

 0 5 6 0 پیشوا
 6 0 1300 5 تهران

 35 33 48 0 دماوند

 9 21 25 0 ط کریمربا

 26 35 198 1 ري

 25 30 106 0 شمیرانات

 15 28 44 0 شهریار

 32 32 10 0 فیروزکوه

 1 1 26 0 قدس
 0 1 9 0  قرچک

 11 7 24 0 مالرد
 15 7 34 0 ورامین

 اداره کل پست استان تهران. -مأخذ
  
  
  



 

 

 مرسوالت پستی داخلی وارد شده - 11- 29

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات هانامه  جمع سال و شهرستان

1385 213943290 162890760 50093511 562679 396340 
1387 216544784 164513246 50448353 1058030 525155 

1388 201890997 166645874 33878237 777189 589697 

1389  163981904 131069180 31439834 1010643 462247 

1390  139217464 68295489 90826876  1398990 440298 

1391 121854933 88403215 29132365 2863627 1455726 

 6067 86189 1027061 2310729 3430046 اسالمشهر

 1430 17513 125279 773994 918216  پاکدشت
 1348257 2502386 16737787 63297833 83886263 تهران

 4025 9193 94870 900229 1008317 و پردیس دماوند

 1840 33687 43309 2502526 2581362 و بهارستان رباط کریم

 8552 130563 5313706 7587099 13039920 ري

 72239 26248 5060748 4250419 9409654 شمیرانات

 3307 16388 118944 2363721 2502360 شهریار

 433 1406 17112 133954 152905 فیروزکوه

 3589 10863 228123 1341665 1584240 قدس

 345 3453 26592 111678 142068  قرچک

 3774 11665 43998 1275982 1335419 مالرد

 1868 14073 294836 1553386 1864163 و پیشوا ورامین

 اداره کل پست استان تهران. -مأخذ

  

  

  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 مرسوالت پستی داخلی صادر شده -30-11

 ناتاما بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1380 34152398 24160685 9373113 321894 296706 

1385 316073233 218644582 96221618 783951 423082 

1387 327122243 232987618 91594593 2055917 484115 

1388 261454792 191616162 67127611 2151799 559220 

1389  247503648 185976386 58008698 2847426 671138 

1390 313059682  168157779 60233041 2274049 641099 

1391 226343735 155428070 59797109 7927445 3191111 

 6658 23488 0 354891 385037 اسالمشهر

 271 5592 0 127048 132911  پاکدشت
 3157232 7726798 54381152 145379018 210644200 تهران

 520 1245 9760 653568 665093 و پردیس دماوند
 174 4135 58 306567 310934 و بهارستان رباط کریم

 2205 26068 4360926 3038580 7427779 ري

 15055 109360 876555 2650215 3651185 شمیرانات

 23 3364 10 107682 111079 شهریار

 19 0 0 111800 111819 فیروزکوه

 8758 17396 151958 1069449 1247561 قدس

13712 37729  قرچک  0 547 61 
 27 6173 0 1196279 1202479 مالرد

 108 3279 16690 395852 415929 و پیشوا ورامین

 اداره کل پست استان تهران. -مأخذ

  

  



 

 

 مرسوالت پستی وارد شده از مبادي خارج از کشور -31-11

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1380 6174552 3976113 1963657 165333 69449 

1385 7182584 4567203 2375055 188385 51941 
1387 5864680 3439248 2241245 125613 58574 

1388 5584295 3752595 1675244 94089 62367 

1389  3803545 2442522 1221972 91246 47805 

1390  4386073 2654850 1622947 74908 33368 

1391 3034879 1806157 702789  152067 106377 

 34 714 2482 2785 6015 اسالمشهر

 35 114 104 297 550  پاکدشت

 43477 112846 819102 1457683 2433108 تهران

 25 11 105 549 690 و پردیس دماوند

 26 214 233 1262 1735 و بهارستان رباط کریم

 635 3583 3108 6311 13637 ري

451365 323365 555444 شمیرانات  33772 61762 

 145 480 1679 4047 6351 شهریار

 0 0 0 35 35 فیروزکوه
 130 193 6346 8372 15041 قدس

 5 15 15 30 65  قرچک

 16 16 123 505 660 مالرد

 87 109 436 916 1548 و پیشوا ورامین

 اداره کل پست استان تهران. -مأخذ
  
  
  
 



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 خارج از کشوربه مقصد مرسوالت پستی صادر شده  - 32-11

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1380 4978563 3915150 907227 63033 93153 

1385  1924974 1158929 639520 71375 55150 
1387 1653420 1199876 329680 61162 62702 

1388 2410389 1277290 1010542 49979 72578 

1389  968052 635645 141122  41083 69913 

1390  974680 598848 280280 33942 61610 

1391 960000 512451 338271 34738 74540 

 57 0 0 162 219 اسالمشهر

 204 94 0 280 578  پاکدشت

 60775 28376 325726 476291 891168 تهران

 150 73 17 93 333 و پردیس دماوند
 4 0 0 120 124 و بهارستان رباط کریم

 1176 756 3 5819 7754 ير

 11720 5267 12525 28306 57818 شمیرانات
 300 25 0 725 1050 شهریار

 0 0 0 3 3 فیروزکوه
 0 0 0 206 206 قدس

 0 0 0 68 68  قرچک
 0 0 0 96 96 مالرد

 154 147 0 282 583 و پیشوا ورامین

 اداره کل پست استان تهران. -مأخذ

  

  



 

 

 و همراهتلفنهاي ثابت  -33-11

 تلفن منصوبه سال و شهرستان
 واحد دولتی واحد تجاري و صنعتی واحد مسکونی جمع )1(تلفن همراه تلفن مشغول به کار (مشترکین)

1365)2(  644100 539940 - - - - 
1370)2( 996528 851525 - - - - 
1375)3( 2271639 1838266 - - - 49199 
1380 3493214 3092217 2412887 510131 169199 1152213 
1385 6796552 5704273 4436493 1047691 220089 4901491 
1387  7592597 6207265 4804023 1149285 253957 - 
1388 7682936 6454889 5025328 1143225 286336 - 
1389  6695659 5803092 4410107 1129043 263942 - 
1390  7045911 6144750 4639660 1223976 111428  - 

1391  7229222 6372465 4846733 1247209 278523 - 

 - 2729 16493 119460 138682 161541 اسالمشهر
 - 1537 12619 86132 100288 131335  بهارستان
 - 2989 20075 73997 97061 141410 پاکدشت

 - 814 1835 16356 19005 25274  پیشوا
 - 252227 1094340 3946388 5292955 5844900 تهران و پردیس

 - 1935 6139 48844 56918 79800 دماوند
 - 1781 9417 43619 54817 79002 رباط کریم 

 - 702 11182 30982 42866 63630 ري
 - 1007 2576 35180 38763 49874 شمیرانات

 - 4304 32658 165664 202626 239535 شهریار
 - 661 1689 12986 15336 26237 فیروزکوه

 - 2418 16049 75580 94047 106234  قدس
 - 1120 364 50405 51889 76405  قرچک

 - 1759 12461 80368 94588 108601  مالرد
 - 2540 9312 60772 72624 95444 ورامین

  ) به دلیل عدم همکاري شرکت ارتباطات سیار، جدول فوق شامل اطالعات تلفن همراه نمی باشد.1(
 ن قم نیز می باشد.) شامل اطالعات استا2(
 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.3(

 اداره کل مخابرات استان تهران. -مأخذ



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

  

  تلفنهاي منصوبه و مشغول به کار -2-11

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

 تلفنهاي همگانی مشغول به کار و نقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی -34-11

 سال و شهرستان
 راه دور شهري  نقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی ارتلفن همگانی مشغول به ک

1365)1(  3295 464 - 
1370)1( 4689 526 - 
1375)2( 20140 2237 - 
1380 23454 4130 1123 
1385 8694 26254 1144 
1387 5400 39627 1175 
1388 5265 26073 1191 
1389  4652 21943 1191 
1390  745 22070 1191 

1391 731 54093  (3)1191 

 - 407 4 اسالمشهر
 - 186 0  بهارستان
 - 647 1 پاکدشت

 - 141 1  پیشوا
 - 29618 688 تهران و پردیس

 - 358 6 دماوند
 - 313 1 رباط کریم 

 - 571 2 ري
 - 286 4 شمیرانات

 - 812 6 شهریار
 - 150 8 فیروزکوه

 - 577 1 قدس
 - 383 1  قرچک

 - 532 1 مالرد
 - 428 7 ورامین

 ) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد.1(
  ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.2(
 ) اطالعات به تفکیک شهرستان موجود نمی باشد.3(

 اداره کل مخابرات استان تهران. -مأخذ
  



    حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -11                                                1391- سالنامه آماري استان تهران 

 

 )1(م تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ا -53-11

 سال

 رادیو موج متوسط

 فرستنده اصلی ایستگاه
 تعداد فرستنده هاي پخش کننده برنامه در هر شبکه

 برون مرزي شبکه هاي استانی شبکه هاي سراسري

1375 2 4 3 1 0 

1380 2 4 3 1 0 

1385 3 7 5 2 0 

1387 3 7 5 2 0 

1388 3 7 5 2 0 

1389  3  7  5  2  0  
1390 3 7 5 2 0 

1391 2 5 4 1 0 

  

  

 سال

 تلویزیون

 ایستگاه
 (آنالوگ)فرستنده اصلی

 استانی چهارم سوم دوم اول جمع 

1375 145 262 142 91 18 7 4 

1380 278 825 273 242 165 125 16 

1385 280 900 269 246 195 142 32 

1387 216 825 211 197 185 120 89 

1388 225 894 216 199 210 128  100 

1389  232  931  221  204  215  131  110  
1390 233 934 221 204 214 129 116 

1391 230 886 209 197 202 123 119 

☜ 
  



 

 

 (دنباله) )1(تعداد ایستگاهها و فر ستنده هاي اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ام  -53-11

 سال

 رادیویی موج کوتاه اف ام دیجیتال تلویزیون

 (آنالوگ)ستنده اصلیفر
فرستنده  ایستگاه

فرستنده  )2(ایستگاه اصلی
 اصلی

 ایستگاه
فرستنده 

 قرآن آموزش خبر اصلی

1375  0 0 0 0 0 6 10 1 14 

1380 4 0 0 0 0 66 87 1 14 

1385 12 3 1 0 0 72 108 1 14 

1387  12 7 4 0  0 - 163 1 14 

1388 26 11 4 0 0 - 189 1 14 

1389  29  14  7  0  0  -  189  1  14  

1390 29 14 7 4  8  -  190  1  14  

1391 19 12 5 10 38 - 171 1 14 

و قزوین   شامل استان هاي قم 1380و  1375) آمار تعداد ایستگاه ها و فرستنده هاي تلویزیونی و اف. ام  در سالهاي 1(
 نیز می باشد.

داگانه محاسبه نشده و اطالعات آن در ایستگاه هاي تلویزیونی تعداد ایستگاه هاي اف ام به صورت ج  1386) از سال 2(
 منظور شده است.

 صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطالعات. -مأخذ 
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ــا و جمــع ــق بانکه آوري آمارهــاي ایــن فصــل از طری
صـورت گرفتـه و بیمه مرکـزي شرکتهاي بیمه استان 

است. اطالعات و آمـار منـدرج در ایـن فصـل، شـامل 
ها ، تعداد واحدهاي بانکی، تعداد و مبلغ انـواع سـپرده

اختـی بانکهـا بـه بخـش تعداد و مانده تسـهیالت پرد
مانده بـدهی بخـش غیردولتـی بـه بانکهـا  غیردولتی،

باشد که از یکایک بانکهاي استان به طور جداگانـه می
حـق بیمـه اطالعـات مربـوط بـه  اخذ گردیده اسـت.

تولیدي و خسارت پرداختی شرکتهاي بیمـه دولتـی و 
خصوصی، از بیمه مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران 

  است.فصل ارائه شده جمع آوري و در این 

الزم به توضیح است با توجه به عدم همکـاري برخـی 
بانکها و موسسات مالی و اعتباري موجود در اسـتان و 
عدم دریافـت اطالعـات درخواسـتی، امکـان مقایسـه 
اطالعات بین بانکها در سـالهاي مختلـف و همچنـین 

ارائه سـري زمـانی در جـداول مربوطـه امکـان پـذیر     
  نمی باشد.

عاریف ومفاهیم به کار رفتـه در ایـن فصـل بـه ت
  شرح زیر است: 

  
ـــانکی: ـــات ب ـــول عملی ـــت از قب ـــارت اس   عب

اعطـاي تسـهیالت بـانکی، معـامالت بـرات و سپرده،  
ــه اوراق و  ــوط ب ســفته، معــامالت ارزي، عملیــات مرب
اسناد بهادار، نقل و انتقـال وجـوه در داخـل کشـور و 

  نظایر آن طبق قانون.

 
  
  
  
  
  
  

  عبارت است از شعبه، نمایندگی و باجه.انکی: واحد ب

به دولت، شرکتها، مؤسسـات دولتـی و بخش دولتی: 
  شود.شهرداریها اطالق می

نهادهـاي بخش خصوصـی، شامل  بخش غیردولتی:
انقالب اسالمی و بعضـی از شـرکتهاي تحـت پوشـش 

  باشد.ها میوزارتخانه
تسهیالتی است  تسهیالت اعطایی به بخش دولتی:

ــ ــرکتها، ک ــت، ش ــار دول ــانکی در اختی ــتم ب  ه سیس
ــرار می ــی و شــهرداریها ق ــن موسســات دولت دهــد. ای

ـــهیالت می ـــد اوراقتس ـــورت خری ـــه ص ـــد ب   توان
اسناد خزانه و اوراق قرضه) یا اعتبارات بهادار دولتی ( 

  مستقیم باشد.

اعتبـارات تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتـی: 
نکهـا از طریـق بخش غیردولتی تسهیالتی است کـه با

قراردادهاي مختلف اسالمی به موجب قانون عملیـات 
هاي مصوب، از ابتداي سال نامهبانکی بدون ربا و آیین

ــا می 1363 ــی اعط ــش غیردولت ــه بخ ــن ب ــد. ای کنن
مشــارکت  قراردادهــا عبارتنــد از: مشــارکت حقــوقی،

ــدنی،  ــاطی، م ــروش اقس ــرمایهف ــتقیم،س  گذاري مس
  معـامالت ســلف،جعالـه، ت، مســاقامضـاربه، مزارعـه، 

  الحسنه و خرید دین.قرضاجاره به شرط تملیک، 
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عبارت است از تـأمین قسـمتی از  مشارکت حقوقی:
سرمایه شرکتهاي سهامی جدید و یا خرید قسـمتی از 

  سهام شرکتهاي سهامی موجود.

ــدنی: ــارکت م ــتن  مش ــت از درآمیخ ــارت اس عب
یا  قی والشرکه نقدي و یا غیرنقدي اشخاص حقیسهم

  انتفاع قرارداد. به نحو مشاع، به منظور حقوقی متعدد

عبارت است از واگذاري (عـین) بـه  فروش اقساطی:
بهاي معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یـا قسـمتی از 
  بهــاي مزبــور بــه اقســاط مســاوي و غیــر مســاوي در

  سررسید یا سررسیدهاي معین دریافت گردد. 

تـأمین سـرمایه الزم  عبارت اسـت از گذاري:سرمایه
براي اجراي طرحهـاي تولیـدي و طرحهـاي عمرانـی 
انتفاعی توسط بانکها بدون مشارکت اشخاص حقیقـی 

  یا حقوقی غیر بانکی.

قراردادي اسـت کـه بـه موجـب آن یکـی از  مضاربه:
ــأمین ســرمایه (نقــدي) طــرفین (مالــک) عهــده دار ت

شود، با قید اینکه طرف دیگر (عامـل) بـا سـرمایه می
زبور تجـارت کنـد و در سـود حاصـله هـر دو طـرف م

  شریک باشند.

قراردادي اسـت کـه بـه موجـب آن یکـی از  مزارعه:
طرفین (زارع) زمین مشخصی را براي مدت معینی به 
شخص دیگر (عامل) بدهد تا در زمـین مزبـور زراعـت 

  کرده و حاصل، بین مزارع و عامل تقسیم شود.

ب درخـت و اي است که بـین صـاحمعامله مساقات:
امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمـره 

 غیر گل و برگ، میوه، ثمره اعم است از شود،واقع می
  آن.

عبــارت اســت از التــزام شــخص (جاعــل یــا  جعالــه:
ـــوم ـــرت معل ـــا اج ـــغ ی ـــه اداي مبل ـــا) ب   کارفرم

(جعل) در مقابل انجام عملـی معـین طبـق قـرارداد.  

هـد عامـل یـا پیمانکـار دطرفی که عمل را انجـام می
  شود.نامیده می

منظور از معامالت سلف، پیش خرید  معامالت سلف:
  نقدي محصوالت تولیدي به قیمت معین است.

اي اسـت کـه در عقد اجـاره اجاره به شرط تملیک: 
آن شــرط شــود مســتأجر در پایــان مــدت اجــاره، در 
صــورت عمــل بــه شــرایط منــدرج در قــرارداد، عــین 

  ک شود.مستأجره را مال

عقدي است که بـه موجـب آن بانکهـا  الحسنه:رضق
مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر بـه اشـخاص اعـم از 

  نمایند.حقیقی یا حقوقی به قرض واگذار می

ــن: ــد دی ــندي خری ــه س ــت وج ــارت از پرداخ   عب
، پـیش از سررسـید آن تدار مانند سفته و بـراو عهده

  سند به مبلغی کمتر از ارزش اسمی آن.

هایی است کـه سپردههاي بخش غیردولتی: سپرده
به وسیله اشخاص حقیقی و حقـوقی خصوصـی طبـق 

  شود.ضوابطی به بانکها سپرده می

ــپرده ــی:س ــش دولت ــوه بخ ــوع  ها و وج مجم
ــپرده ــهس ــه وزارتخان ــت ک ــات و هایی اس ها، مؤسس

  دارند.شرکتهاي دولتی نزد سیستم بانکی نگاه می

هایی اطـالق سپردهبه  :)دیداريجاري (هاي سپرده
شود که بانک در برابر دارنده آن متعهـد اسـت بـه می

محض رویت چک از طرف او وجه سپرده را به میزانی 
            که در چک قید شده است بپردازد. 

هایی به سپرده الحسنه پس انداز:هاي قرضسپرده
گیرد، ولـی شود که سودي به آنها تعلق نمیاطالق می

تجهیـز  توانند به منظور جذب ونکها میطبق قانون، با
ز ثابـت نقـدي و یها، به قید قرعه جوااین گونه سپرده

  گذاران اعطا کنند.یا جنسی به سپرده
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ـــه  گذاري مـــدت دار:هاي ســـرمایهســـپرده        ب
شـود کـه بانکهـا بـه صـورت هایی اطـالق می سپرده
گذاري کوتاه مدت یا بلند مـدت از هاي سرمایهسپرده
هاي کننــد. بانکهــا در مــورد ســپردهم قبــول میمــرد

ــرمایه ــل س ــوان وکی ــه عن ــط ب ــدت دار فق گذاري م
منــافع حاصــل از ایــن  کننــد وگذار عمــل میســپرده
ها طبــق عقــود اســالمی مــورد اســتفاده قــرار سـپرده

ــرد،می ــر گی ــافع ب ــین  من ــراردادي، ب ــد ق اســاس عق
  شود.گذار و بانک تقسیم میسپرده

عبارت اسـت از مجمـوع مانـده  بدهی بخش دولتی:
ها یـا شـرکتهاي دولتـی وامهایی است کـه وزارتخانـه

ــانکی  ــانونی خاصــی از سیســتم ب طبــق مجوزهــاي ق
  اند.دریافت داشته

عبـارت اسـت از مجمـوع بدهی بخش غیردولتـی: 
مانده تسهیالت و وامهایی که توسط بانکها بـه بخـش 

  شود.غیردولتی اعطا می

موجب آن یک طـرف تعهـد  عقدي است که بهبیمه: 
در صورت کند در ازاي دریافت وجه از طرف دیگر، می

خسـارت وارده بـر وي را جبـران  وقوع یا بروز حادثه،
ـــد را  ـــردازد. متعه ـــی را بپ ـــه معین ـــا وج ـــد ی کن

ــرکت)بیمه ــد را بیمه، گر(ش ــرف تعه ــذار(ط ــا گ فرد ی
  نامند.می مؤسسه) و وجه پرداختی را حق بیمه

ــه  ــق بیم ــديح ــه              :تولی ــوط ب ــه مرب ــق بیم ح
بیمه نامه هاي صادرشده در سال مورد بررسی اعـم از 
آنکه اعتبار آنها به پایان رسیده یا نرسیده باشـد، ایـن 
مبالغ در بیمه هاي غیر زندگی بر مبنـاي حـق بیمـه 
صادره و در بیمه هاي زندگی بر مبناي حق بیمه هاي 

  وصولی (دریافتی) لحاظ می گردد.

خسارتهایی که طـی دوره مـورد  :ت پرداختیخسار
بررسی توسط شرکتهاي بیمـه پرداخـت شـده اسـت، 

  خسارت پرداختی نامیده می شود.

کل تعداد بیمه نامـه هـایی  :تعداد بیمه نامه صادره
است که توسـط شـرکتهاي بیمـه، اعـم از انفـرادي و 
گروهی در هر رشته بیمه صادر می شـود. ایـن تعـداد 

امه هایی است که قبالً صادر شده اند را الحاقیه بیمه ن
  شامل نمی شود.

آمــار تعـداد خســارت تعـداد خســارت پرداختـی: 
پرداختی، بیانگر تعداد موردي است که شـرکت هـاي 

بیمه خسـارت پرداخـت کـرده انـد، همچنـین نشـان     
می دهد که رشـته هـاي بیمـه طـی یـک سـال چـه 

خـت حجمی از فعالیت شرکت هاي بیمه را بـراي پردا
  خسارت به خود اختصاص داده اند.

مجموعه عوامـل حقیقـی یـا شبکه فروش بیمه اي: 
حقوقی مشتمل بر: شعب و نمایندگی شرکتهاي بیمـه 

  که مجاز به عرضه خدمات بیمه اي می باشند.
واحد سازمانی وابسته و تابع شرکت بیمه است  شعبه:

  که به عرضه خدمات بیمه اي می پردازد.
طبق مقررات مصوب شـوراي عـالی  نمایندگی بیمه:

بیمه، شخصی حقیقی یا حقوقی اسـت کـه مجـاز بـه 
عرضه خدمات بیمه اي در داخل کشور بـه نماینـدگی 

  از سوي شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.
طبـق مقـررات  کارگزار بیمه (دالل رسمی بیمـه):

مصوب شوراي عالی بیمه، شخصی حقیقی یا حقـوقی 
فت کـارمزد، واسـطه معـامالت است که در مقابل دریا

  بیمه اي بین بیمه گذار و بیمه گر است.
درصدي از حق بیمه که بابت فروش بیمـه از  کارمزد:

طرف شرکت بیمـه بـه نماینـدگی یـا کـارگزار بیمـه 
  پرداخت می شود.

در بیمه هاي زندگی بیمه گذار بیمه زندگی (عمر):  
اي یا بیمه شده  می تواند بر حسب شرط دریافت مزای
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بیمه نامه (حیات و یا فوت بیمه شده)، نحـوه دریافـت 
مزایا (یکجا یا به صورت مستمري) زمان دریافت مزایا 
و نحوه پرداخت حق بیمه ، هرنوع بیمه نامه اي را که 
پاسخگوي نیازهایش باشد، خریداري کند. بیمـه نامـه 
هاي زندگی به دو صورت انفرادي و گروهی صادرشده 

ــد.        و بیمــه شــدگان را  ــی ده ــرار م تحــت پوشــش ق
بیمه نامـه  "رایج ترین بیمه نامه انفرادي در این رشته

است که عالوه بر جنبه پس انـداز و  "عمر و پس انداز
تشکیل سرمایه، خطـر فـوت را  تحـت پوشـش قـرار    

می دهد. مزایاي بیمه نامه هاي انفرادي می توانـد بـه 
ا ذي نفـع شرط فوت بیمه شده بـه بازمانـدگان او (یـ

بیمه نامه) تعلق یابد. یکی از نمو نه هـاي بیمـه نامـه 
اسـت  "بیمه نامه عمر کارکنـان دولـت "هاي گروهی

که کارمندان یـک سـازمان دولتـی را تحـت پوشـش    
  قرار می دهد.

بیمـه گـر در چـارچوب مقـررات  بیمه آتش سوزي:
ــه      ــد ک ــی کن ــد م ــه تعه ــالی بیم مصــوب شــوراي ع

به علـت وقـوع آتـش سـوزي، خسارت هاي واردشده 
انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده را جبران کنـد. در 
این نوع بیمه نامه می توان خطرهاي دیگر مثل زمین 
لرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله، شکسـت 
شیشه، سرقت با شکست حـرز و سـقوط هواپیمـا بـر 
روي اموال و اماکن را نیز با پرداخت حق بیمه اضـافی 

  ت پوشش قرار داد.تح
بیمه گر در چـارچوب مقـررات مصـوب  بیمه باربري:

شوراي عالی بیمه تعهد می کنـد کـه خسـارت هـاي 
واردشده به اموال بیمـه شـده را در هنگـام بـارگیري، 
حمل و تخلیه جبران کند. این رشته را مـی تـوان بـه 
سه بیمه باربري کاالهاي وارداتـی، صـادراتی و داخـل 

که دامنه خطرهـاي تحـت پوشـش  کشور تقسیم کرد
   آن بر حسب استفاده از یکی از مجموعه شـرایط   

A  ،B ــا ــاربري   Cی ــاي ب ــه ه ــاوت اســت. بیم متف
محموالت نفتی و پتروشـیمی از مصـادیق دیگـر ایـن 

  رشته بیمه است.

بیمه گر در چارچوب مقـررات مصـوب  بیمه حوادث:
شوراي عالی بیمه تعهد مـی کنـد کـه غرامـت جـانی 

شی از حادثه (فوت، نقـص عضـو و ازکارافتـادگی) را  نا
به بیمه شده پرداخت نماید. در این نوع بیمه با توافـق 
و دریافت حق بیمه اضافی، هزینـه پزشـکی و غرامـت 
روزانه نیز تحت پوشش قـرار مـی گیـرد. از مصـادیق 
بیمه هاي حوادث می تـوان بـه رشـته هـاي حـوادث 

مایه، حـوادث تکمیلی زمانی، حـوادث و تشـکیل سـر
ـــایر              ـــت و س ـــان دول ـــوادث کارکن ـــیلی، ح تحص

  بیمه نامه هاي حوادث انفرادي و گروهی اشاره کرد.

بیمـه گـر در چــارچوب : حـوادث سرنشــینبیمـه 
شرایط بیمه نامـه متعهـد مـی شـود در صـورتی کـه 
سرنشینان وسیله نقلیه (از جمله راننده) به علت وقوع 

بـدنی (اعـم از جـرح یـا  حوادث رانندگی دچار صدمه
نقص عضو) شوند یا فوت کنند، هزینه هاي معالجه یا 

ــالغ       ــرایط و مب ــاس ش ــر اس ــان را ب ــوت آن ــت ف غرام
تعیین شـده در بیمـه نامـه پرداخـت نمایـد، بـا اخـذ     

بیمه نامه گروهی مازاد حوادث مسافرین، خسـارتهاي 
جانی سرنشینان وسایل نقلیـه عمـومی نیـز پرداخـت  

  د.می شو

بیمه گـر در چـارچوب مقـررات بیمه بدنه اتومبیل: 
ــه      ــد ک ــی کن ــد م ــه تعه ــالی بیم مصــوب شــوراي ع

خسارت هاي وارده به وسیله نقلیه بیمه شده ناشـی از 
حوادث مختلف (از قبیل سرقت، آتش سوزي، انفجـار، 
تصـادف، سـقوط، واژگـونی و بــه طـور کلـی برخــورد 

ا برخـورد اتومبیل به هر جسم ثابـت یـا متحـرك و یـ
  جسم دیگري با اتومبیل بیمه شده) را جبران کند.

بیمـه گـر در چـارچوب قـانون و  بیمه شخص ثالث:
ــه چنانچــه  ــی کنــد ک ــوب تعهــد م ــررات مص مق
دارندهوسیله نقلیه بیمه شده به علـت وقـوع حـوادث 
رانندگی، مسئول جبران خسـارتهاي مـالی یـا جـانی 

ارت هـا وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، این خسـ
را بر اساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهـد پرداخـت 



 بازارهاي مالی -12                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه مـازاد 
  ثالث جانی و مالی قابل دریافت می باشد.

بیمه گر در چـارچوب مقـررات مصـوب بیمه درمان: 
شوراي عالی بیمه تعهد می کند که هزینـه معالجـات 

عینـی پرداخـت پزشکی بیمـه شـدگان را تـا مقـدار م
نماید. این بیمه براي داخـل کشـور فقـط بـه صـورت 
گروهی صادر می شود که بیمه درمان سـازمان هـاي 
دولتی و بیمه درمـان بازنشسـتگان از آن جملـه انـد. 
بیمه نامه درمان براي مسافران عـازم خـارج از کشـور 
(آکسا) که به صورت انفرادي صادر مـی شـود و بیمـه 

پوشش هزینـه هـاي درمـان و  درمان حجاج و زوار با
حادثـه در هنگـام مسـافرت مشـروط بـر آنکـه منشـأ 
ــط  ــد، توس ــور نباش ــل کش ــه از داخ ــاري و حادث بیم

  شرکتهاي بیمه صادر می گردد.
بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامـه  بیمه کشتی:

متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه و تجهیـزات 
ع حـوادثی ماننـد کشتی یا از بین رفتن آن بر اثر وقـو

تصادف، آتش سوزي، غرق شدن و بـه گـل نشسـتن، 
همچنین هزینه هاي نجات و سـهم مالـک کشـتی از 
زیان هاي همگانی را در حـدودي کـه در بیمـه نامـه 

  مشخص شده است پرداخت نماید. 
بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه بیمه هواپیما: 

دنـه هواپیما متعهد می شود کـه خسـارت وارده بـه ب
هواپیما یـا از بـین رفـتن آن بـر اثـر حـوادثی ماننـد 
سقوط، تصـادم، آتـش سـوزي و دزدي هـوایی را، در 
حدودي که در بیمه نامه مشخص می شـود پرداخـت 

  نماید.
بیمــه گــر در چــارچوب شــرایط       بیمــه مهندســی:

بیمه نامه مهندسی تعهد می کند که خسـارت هـا یـا 
نصب و نگهـداري     زیان هاي ناشی از طراحی، ساخت،

ســازه هــا و ماشــین آالت را کــه مســئولیت آنهــا بــه 
مهندسان مربوط است، بر اسـاس شـرایط بیمـه نامـه 
جبران کند. در این نـوع بیمـه، زیـان هـاي ناشـی از 

خرابـی ماشــین آالت هـم تحــت پوشـش بیمــه قــرار     
مـی گیـرد. از انــواع ایـن رشــته مـی تــوان بـه بیمــه        

بیمه مقاطعه کـاري، بیمـه شکسـت تمام خطر نصب، 
ماشین آالت، بیمه کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی و 

  بیمه عدم النفع اشاره کرد.
بیمه گر در چـارچوب شـرایط بیمـه نامـه  بیمه پول:

پول تعهد می کند، زیان هایی که بر اثر بـروز سـرقت 
(مسلحانه) و حادثه (آتش سوزي، انفجـار، سـیل و ...) 

در صندوق (بانکهـا، موسسـات مـالی و به پول موجود 
...) یا در حال جابجایی وارد می شود جبران کنـد. بـه 

طور کلی بیمه پـول بـه دو رشـته پـول در گـردش و   
  پول در صندوق تقسیم می شود.

بیمه گـر در بیمـه نامـه بیمه هاي مسئولیت مدنی: 
مسئولیت مدنی تعهد می کند، خسـارت هـایی را کـه 

ناخواسـته بـه اشـخاص ثالـث وارد    بیمه گذار به طـور 
می کند و مسـئول جبـران آنهـا شـناخته مـی شـود، 
پرداخت نماید. بیمه مسـئولیت حرفـه اي (پزشـکان، 
ــه مســئولیت متصــدیان   پیراپزشــکان، وکــال و...) بیم
ــال  ــا در قب ــئولیت کارفرم ــه مس ــل، بیم ــل و نق حم

ــاال)،     کارکنــان، بیمــه مســئولیت محصــول (تولیــد ک
یت سـازندگان ابنیـه و بیمـه مسـئولیت بیمه مسـئول

عمومی و اماکن تفریحی (هتل، سینما، استخر، پـارك 
  و ...) از انواع این رشته بیمه است.

بیمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلـی و  بیمه اعتبار:
صادرات کاال تقسـیم مـی شـود. بـر اسـاس مقـررات 
مصوب شوراي عـالی بیمـه منظـور از اعتبـار داخلـی، 

ــ ــت ب ــرف ظرفی ــه از ط ــت ک ــتري اس ــک مش دهی ی
بنگاههاي اقتصادي، در قبال ارائه کاال و خـدمات، یـا 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباري کـه مجـوز بانـک 
مرکزي را دارند و به صورت تسهیالت مالی در اختیـار 
مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیتهـا 

رنـد. در معرض ریسک عدم بازپرداخـت قـرار مـی گی
طبق مقـررات، قراردادهـاي بیمـه اعتبـار داخلـی بـه 
صورت گروهی و فقط به اشخاص حقوقی مشروط بـر 
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اینکه فعالیت هاي اقتصادي آنها متضمن ریسک عـدم 
بازپرداخت مطالبات ناشـی از اعتبـارات اعطـایی آنهـا 
باشد منعقد می شود. تامین مطالبـات بیمـه گـذار یـا 

هاي صادراتی در قالـب ذي نفع در رابطه با فروش کاال
) و واگـذاري  L/Cقرادادهاي گشایش اعتبار اسـناد (

)و واگـذاري اسـناد در  D/Pاسناد در مقابل پرداخت(
) موضـوع بیمـه اعتبارصـادرات  D/Aمقابل تضـمین (

  می باشد.
ــرژي: ــت و ان ــه نف ــرژي        بیم ــت و ان ــه نف در بیم

ریسک هاي شرکت هاي نفتی در بخش هاي مختلف، 
کوهاي نفتی پاالیشگاه هـاي نفـت و گـاز، همچون س

پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداري شده، 
مقاطعه کـاري و اشـتباه در طراحـی و نصـب، حریـق 
تجهیزات و امکانات، زیان هاي ناشـی از عـدم سـود و 
بهره وري بر اثر توقف عملیات و ریسک هـاي مـرتبط 

یرد. با کارکنان این شرکت ها تحت پوشش قرار می گ
فعالیت این رشته بیمه به چهـار بخـش آتـش سـوزي 
نفت و انرژي، باربري نفت و انرژي، مهندسـی نفـت و 

  انرژي و مسئولیت نفت و انرژي تقسیم می شود.
 

بیمـه        صـداقت و امانـت،بیمـه  سـایر انـواع بیمـه:
مـه شـترمرغ  دام صنعتی و گاوداري ها، بیمه اسب، بی

از جمله رشته هاي تشکیل دهنده عنوان (سایر انواع) 

هستند. این رشته هـا بـه دلیـل انـدك بـودن مقـدار     
حق بیمه در مقایسه با سایر رشته هاي بیمه، جداگانه 

  بررسی نمی شوند.
کشـاورزي،  -4رجوع کنید به فصـل  شرکت تعاونی:

  جنگلداري و شیالت.
رکتهایی هسـتند کـه شـ شرکتهاي تعاونی اعتبـار:

تأمین نیازهاي مالی اعضـاي تحـت پوشـش در قالـب 
پرداخت انواع وام را برعهده دارند و شـامل شـرکتهاي 
تعاونی اعتبار کارمندي، اعتبار کـارگري و اعتبـار آزاد 

  باشند.(سایر) می

  

  گزیده اطالعات: 

میلیارد ریال حق  49887بیش از  1391در سال 
یلیارد ریال خسارت م 27832بیمه عاید شده و 

پرداختی توسط شرکتهاي بیمه استان وجود داشته 
  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بازارهاي مالی -12                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  
 تعداد واحدهاي بانکی در پایان سال12-1-

 صادرات رفاه کارگران سپه تجارت  جمع  سال

1370)1(  1918 333 215 35 596 

1375 2207 339 265 55 630 

1380 2994 517 325 192 621 

1381 3029 498 305 224 619 

1382 3103 509 306 221 627 

1383 3210 541 305 223 631 

1384 3303 546 306 224 627 

1385 3426 540 316 222 640 

  

  

 توسعه صادرات ملی ملت مسکن کشاورزي صنعت و معدن سال

1370)1(  1 23 23 267 425 0 

1375 1 38 81 311 486 1 

1380 2 118 127 443 644 5 

1381 2 126 148 442 633 5 

1382 3 138 168 438 650 5 

1383 3 148 178 443 663 5 

1384 6 172 184 442 680 5 

1385 7 162 198 439 690 5 
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☜ 
  

 تعداد واحدهاي بانکی در پایان سال(دنباله) 12-1-

 سال
 بانکهاي خصوصی

 سرمایه اد پاسارگ کارآفرین سامان پارسیان  اقتصاد نوین 

1370 0 0 0 0 0 0 

1375 0 0 0 0 0 0 

1380  0 0 0 0 0 0 

1381 10 8 4 5 0 0 

1382 11 15 4 8 0 0 

1383 12 38 9 11 0 0 

1384 28 57 13 13 0 0 

1385 48 70 16 16 41 16 

  بانکی موجود نمی باشد. اطالعاتی در مورد تعداد واحدهاي 1386توضیح: به دلیل انحالل شورایعالی بانکها، از سال 
 ) اطالعات شامل شهرستانهاي قم و قزوین نیز می باشد.1(

 .دبیرخانه شورایعالی بانکها -مأخذ
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 موسسات اعتباري غیربانکی در پایان سال12-2-

 توسعه بنیاد جمع سال

1381 41 31 10 

1382 43 33 10 

1383 45 35 10 

1384 47 37 10 

1385 48 38 10 

  اطالعاتی در مورد تعداد موسسات اعتباري غیربانکی موجود نمی باشد. 1386توضیح: به دلیل انحالل شورایعالی بانکهااز سال
 .دبیرخانه شورایعالی بانکها -مأخذ
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 1391تعداد و مبلغ انواع سپرده نزد بانکها در پایان سال 12-3-

  نوع سپرده
 د)تعداد (هزار مور

 سپه تجارت جمع
رفاه 

 کارگران
 صادرات

صنعت و 
 معدن

 مسکن کشاورزي

 4297 3393 25 12248 - 5296 4730 88924                          جمع         

 238 542 8 824 - 547 293 10325 قرض الحسنه جاري

 1861 2215 11 8800 - 1419 3084 46564 قرض الحسنه پس انداز
 1984 457 6 2036 - 3079 1161 22675 ي کوتاه مدتسرمایه گذار

 210 179 - 588 - 251 192 9332 سرمایه گذاري بلند مدت
 4 - - - - - - 28 سایر

  

☜  

 نوع سپرده
 تعداد (هزار مورد)

توسعه   ملی  ملت
 صادرات

 سینا سرمایه
توسعه 
 تعاون

 پست بانک

 380 103 523 1003 45 50235 6646  جمع

 46 22 134 35 11 7071 554 جاري قرض الحسنه

 282 8 - 70 15 26124 2675 قرض الحسنه پس انداز

 50 72 268 868 10 10355 2329 سرمایه گذاري کوتاه مدت
 2 1 106 30 // 6685 1088 سرمایه گذاري بلند مدت

 0 - 15 // 9 - 0 سایر
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 )1((دنباله)1391ن سال تعداد و مبلغ انواع سپرده نزد بانکها در پایا -3-12

  نوع سپرده
 مبلغ (میلیارد ریال)

 سپه تجارت جمع
رفاه 

 کارگران
 صادرات

صنعت و 
 معدن

 مسکن کشاورزي

 177923 43731 29970 166200 42348 142983 185959 1844485  جمع

 4358 11548 2825 32012 10725 26531 42502 339608 قرض الحسنه جاري

 74170 2442 1679 14134 3112 6429 6705 196232 زقرض الحسنه پس اندا
 75523 12334 649 59501 10587 50669 43371 526475 سرمایه گذاري کوتاه مدت

 23867 16158 3341 55597 17924 46075 74155 652350 سرمایه گذاري بلند مدت

 5 1249 21476 4956 - 13279 19226 129820 سایر

 نوع سپرده

 ارد ریال)مبلغ (میلی

توسعه   ملی  ملت
 صادرات

 سینا سرمایه
توسعه 
 تعاون

 پست بانک

 5674 2522 36746 39250 4929 743172 223078  جمع

 934 1221 1937 3150 2251 131178 68436 قرض الحسنه جاري

 309 186 - 12406 17 60925 13718 قرض الحسنه پس انداز

 658 958 10040 9581 733 185861 66010 سرمایه گذاري کوتاه مدت

 2641 157 22540 11109 915 302957 74914 سرمایه گذاري بلند مدت
 1132 - 2229 3004 1013 62251 0 سایر

  بانکها نمی باشد.تمامی  جدول فوق شامل اطالعات ، بانکهاسایر ) به دلیل عدم همکاري 1(



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              بازارهاي مالی -12

 

  
  

  

  1391بانکها:  مبلغ انواع سپرده نزد -1-12

  

  

  

  12-3مبنا: جدول 

  

  

  

  

 .بانکهاي استان -مأخذ



 بازارهاي مالی -12                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  

  
 (هزار مورد)   )1( 1391بخشهاي عمده اقتصادي در سال  بر حسبتعداد تسهیالت پرداختی بانکها به بخش غیردولتی -4-12

 خدمات صنعت و معدن ساختمان و مسکن کشاورزي جمع شرح

 1671 123 421 156 2371 جمع

 129 26 56 15 226 تجارت

45 سپه  1 10 3 40 
 39 0 15 0 54  رفاه کارگران

 - - - - - صادرات

 0 1 0 0 1 صنعت و معدن
 12 0 0 33 45 کشاورزي

 5 // 132 0 137 مسکن

 150 31 5 2 188 ملت
 1255 60 198 105 1618  ملی

 // 1 0 0 1 توسعه صادرات

 10 // 2 // 12 سرمایه
 24 1 3 - 28  سینا

// // // 7 توسعه تعاون  7 

  -  -  -  -  -  پست بانک

  ) به دلیل عدم همکاري سایر بانکها، جدول فوق شامل اطالعات تمامی  بانکها نمی باشد.1(
 بانکهاي استان. -مأخذ

  

  

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              بازارهاي مالی -12

 

  

  
                   )1(1139بخشهاي عمده اقتصادي درپایان سال بر حسبمانده تسهیالت پرداختی بانکها به بخش غیردولتی  -5-12
 (میلیارد ریال)                                                                                                                                                                     

 خدمات صنعت و معدن ساختمان و مسکن کشاورزي جمع شرح

 629548 512532 604685 135664 1882429 جمع

 19588 44253 34823 46431 145095 تجارت

 44607 32366 22675 1269 100917 سپه

 36439 13894 14473 1287 66093 رفاه کارگران

 27986 36709 17021 12382 94098 صادرات

 0 2786 0 0 2786 صنعت و معدن
 5579 0 0 39926 45505 کشاورزي

75209 2622 371469 0 395066 مسکن  

 248435 200631 26866 2943 478875 ملت

 203144 154474 111105 31349 500072  ملی

 354 6808 0 0 7162 توسعه صادرات

 2989 5565 2087 16 10657 سرمایه

 12848 12094 4041 12 28995  سینا

 558 330 98 49 1035 توسعه تعاون

 6046 0 27 0 6073  پست بانک

  اري سایر بانکها، جدول فوق شامل اطالعات تمامی  بانکها نمی باشد.) به دلیل عدم همک1(
 بانکهاي استان. -مأخذ

  

  

  



 بازارهاي مالی -12                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
پایان سال  مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباري غیربانکی بر حسب نوع تسهیالت در -12- 6

 (میلیارد ریال)                                                                                                                                                         )1(1391

 تسهیالت اعطائی جمع شرح
سرمایه گذاري مستقیم       

 و مشارکت حقوقی
وامها و اعتبارات 

 پرداختی

 37 89761 1416691 1506489 جمع

 0 10751 134344 145095 تجارت
 0 3660 97257 100917 سپه

 0 3949 62144 66093 رفاه کارگران
 0 12252 94419 106671 صادرات

 4 2810 60165 62979 صنعت و معدن

 0 0 20355 20355 کشاورزي
 0 1063 213729 214792 مسکن

 33 35507 237015 272555 ملت

 0 10604 420381 430985  ملی
 0 6829  7398 14227 توسعه صادرات

 0 1600 32573 34173 سرمایه
 0 0 28995 28995 سینا

 0 266 2313 2579 توسعه تعاون
 0 470 5603 6073  پست بانک

  ) به دلیل عدم همکاري سایر بانکها، جدول فوق شامل اطالعات تمامی  بانکها نمی باشد.1(
 بانکهاي استان. -مأخذ

  

  

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              بازارهاي مالی -12

 

  
ها و موسسات اعتباري غیربانکی بابت تسهیالت اعطائی بر اساس عقود اسالمی مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک- 12- 7

 میلیارد ریال)(                                                                                                                                      )1(1391در پایان سال 

 جمع شرح
فروش 

 طیاقسا
 مضاربه

مشارکت 
 مدنی

قرض الحسنه 
 اعطایی

اجاره به شرط 
 تملیک

 13978 85902 482397 39966 371580 1506452 جمع

 5230 8969 66928 60 8170 145095 تجارت
 2479 8452 22470 4517 20996 100917 سپه

 744 4524 11145 2655 4517 66093 رفاه کارگران

23907 5657 14114 106671 صادرات  8788 228 

 0 0 35660 6 6461 62975 صنعت و معدن
 198 1056 8848 1626 7974 20355 کشاورزي

 301 1838 54462 266 134492 214792 مسکن
 2796 5957 76538 5463 11647 272522 ملت

 1930 45363 116685 17464 156690 430985  ملی

 0 418 2188 1 3259 14227 توسعه صادرات

73341 سرمایه  80 1566 20636 22 3 

 33 33 26978 38 661 28995 سینا

 36 183 239 470 1167 2579 توسعه تعاون

 0 299 548 177 1352 6073  پست بانک

☜ 
  

  

  

  



 بازارهاي مالی -12                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباري غیربانکی بابت تسهیالت اعطائی بر اساس عقود  - 12- 7

 میلیارد ریال)(                               (دنباله)                                                                            )1(3911اسالمی در پایان سال 

 معامالت سلف شرح
مشارکت 

 حقوقی
سرمایه گذاري 

 مستقیم
 سایر خرید دین جعاله

 291473 9605 113708 30076 59685 8082 جمع

 40782 4010 195 5398 5353 0 تجارت

 28649 2000 7191 3566 94 503 سپه

 36765 0 1794 2906 1043 0 رفاه کارگران

 20002 920 5591 2907 9345 47 صادرات

 1 0 17994 103 2707 43 صنعت و معدن
 318 0 325 0 0 10 کشاورزي

 19616 19 2716 198 865 19 مسکن

189513 278 2312 9477 26030 129 ملت  

 0 317 74601 3100 7504 7331  ملی
 1428 64 40 1685 5144 0  توسعه صادرات

 8286 1978 2 0 1600 0 سرمایه

 701 3 548 0 0 0 سینا
 0 0 218 266 0 0 توسعه تعاون

 3030 16 181 470 0 0  پست بانک

  ها نمی باشد.) به دلیل عدم همکاري سایر بانکها، جدول فوق شامل اطالعات تمامی  بانک1(
 بانکهاي استان. -مأخذ

  

  

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              بازارهاي مالی -12

 

  
 پایان سال شبکه فروش صنعت بیمه تاتعداد  - 8-12

 تعداد کارگزاران بیمه تعداد نمایندگان بیمه تعداد شعب تعداد شرکتهاي بیمه سال

1385 15  94 2828 102 

1387 17 107 3613 134 

1388 17 123 4347 139 

1389  18  110  4490  155  

1390  20 99)1(  5617 188 

1391 (2)22 97 6377 192 

  ) اطالعات توسط اداره ذیربط تجدیدنظر شده است.1(
به این دلیل است که شرکتهاي بیمه قشم و  ،) اختالف تعداد شرکتهاي بیمه با جدول بعدي که به تفکیک نام می باشد2(

  12-9ر این جدول منظور شده اند ولی در جدول مجوز گرفته و فعالیتی نداشته اند، د 1391اواخر سال  که آسماري
  آورده نشده اند.

 مدیریت طرح و برنامه. ایران. اداره بررسیهاي آماري. جمهوري اسالمی بیمه مرکزي -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بازارهاي مالی -12                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
 (میلیون ریال)                                                سال      کلی صنعت بیمه به تفکیک شرکتهاي بیمه تا پایانعملکرد  - 9-12

 شرکت بیمه
 حق بیمه تولیدي

1387 1388 1389 1390)1( 1391 

 49887389 38479121 26883901 21747921 20350455 جمع کل

 21754579 17431754 12258900 9922201 9284284 ایران 

 2574217 1436774 1595372 942806 964355 دانا

 5084875 4192467 2372811 2092765 2268981 آسیا

 3057522 2226111 1461945 1546056 1434661 البرز

 556254 564906 519089 455121 230499 معلم

 4045372 3909053 2641710 2414758 2279073 پارسیان

 1163330 674345 407737 191732 87335 توسعه
 585674 554566 343888 368390 505312 رازي

 1466031 918313 721733 485802 423617 کارآفرین
 1760084 1485497 1135959 786723 617859 سینا

 1008516 1643349 1643273 1415307 1279264 ملت

 72140 48342 44857 97033 108385 حافظ
 1248765 708275 340457 277246 269616 دي

 818060 690365 575207 251187 242118 سامان
 551656 400936 257478 215815 171753 نوین

 1304515 830449 504195 277341 180398 پاسارگاد

 799388 212523 41604 7638 2945 میهن

 1257206 401686  17686  0  0  کوثر

 495669 149214  0  0  0  ما

 283536 196  0  0  0  آرمان

☜  
  
  
 



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              بازارهاي مالی -12

 

 (میلیون ریال)                                       (دنباله) سال کلی صنعت بیمه به تفکیک شرکتهاي بیمه تا پایانعملکرد  - 9-12

 شرکت بیمه
 خسارت پرداختی

1387 1388 1389 1390)1( 1391 

 27832481 20503912    16219426 12789993 11018227 جمع کل

 14214772 10298936 7844243 6510021 5604048 ایران 

6211224 1175811 439402 547500 دانا  1168213 

 2067032 1402299 1169874 1114612 991351 آسیا

 1389801 980903 828117 720371 731090 البرز
 302157 523605 353783 127025 22165 معلم

 2552630 2165658 1974409 1572780 1257693 پارسیان
 451339 219470 138467 115702 45220 توسعه

 497062 324269 324648 327942 270925 رازي

 119523 228994 196933 136026 123122 کارآفرین

 1178411 1010721 694393 437484 331174 سینا
 857321 1188226 980591 1026735 811233 ملت

 36056 35253 31409 26445 29275 حافظ

 1139171 303570 165278 139768 178429 دي
092604 175258 87791 68824 29788 سامان  

 256702 160677 134328 88966 18782 نوین

 463553 263830 118277 )2(-63209 26432 پاسارگاد

 378759 61334 1074 1099 0 میهن

 441557 37449  0  0  0  کوثر

 51789 998  0  0  0  ما

 6224 0  0  0  0  آرمان

  ) اطالعات توسط اداره مربوط تجدیدنظر شده است.1(
  دهنده بازیافت خسارت،  به جاي پرداخت خسارت از سوي شرکت بیمه می باشد.) خسارت منفی نشان 2(

 مدیریت طرح و برنامه. ایران. اداره بررسیهاي آماري. جمهوري اسالمی بیمه مرکزي -مأخذ

  



 بازارهاي مالی -12                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی توسط شرکتهاي بیمه - 2-12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              بازارهاي مالی -12

 

 تا پایان سال ، کار و رفاه اجتماعیتحت پوشش اداره کل تعاوناعتبار فعال مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی  -10-12

 سرمایه (هزار ریال) شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1370 70 3398 105 10693102 

1375 115 46574 521 22715846 

1380 224 71610 1094 41947632 

1385 272 89326 1344 88748098 

1387 364 106474 1760 1141247734 

1388 373 107964 1808 1143561234 

1389  330  86483  5783  1157600361  
1390  332  124823  7926  1370813784  

1391  332 139297 14749 1394716027 

 7206480 231 2779 19 اسالمشهر
 45600 5 76 1  بهارستان
 271500 5 181 1 پاکدشت

 0 0 0 0  پیشوا
 1383818415 14024 132655 269 تهران و پردیس

 178800 28 87 5 دماوند
 47115 16 675 3 رباط کریم 

 2437900 32 1377 15 ري
 295000 2 223 1 شمیرانات

 90057 34 170 4 شهریار 

 0 0 0 0 فیروزکوه
 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0  مالرد

 325160 372 1074 14  ورامین و قرچک

 استان تهران. ار و رفاه اجتماعی، کاداره کل تعاون -مأخذ

  



١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤٦٩ 

      امور قضايی
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 امور قضایی -13                                                                                 1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  

  

  

  
اطالعات این فصل شامل آمارهاي مربوط به تشکیالت 

جرایم، سوانح هاي مختومه در دادگاه، قضایی، پرونده
باشد. و تصادفات و کشف انواع مواد مخدر می

آوري اطالعات مربوط به تشکیالت قضایی و جمع
ران جرایم از طریق اداره کل دادگستري استان ته

  شهريآوري آمار تصادفات درونمعجشود. انجام می
نیروي انتظامی جمهوري شهري نیز بر عهده و برون

بوده است. گواهی فوت صادر شده  اسالمی ایران
باشد که توسط توسط پزشکی قانونی نیز موجود می

آوري و ارائه شده مرکز پزشکی قانونی استان جمع
  است.

فته در این فصل به مفاهیم به کار ر تعاریف و
  شرح زیر است: 
دادگاهی است که بر طبق قانون  دادگاه انقالب:

تیر  15تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب 
  مجلس شوراي اسالمی در مرکز هر استان  1373ماه 

و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه 
  تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداري حوزه

  تشکیل می گردد و به جرایم زیر رسیدگی قضایی
  می نماید:

کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه  -
  یا فساد فی االرض.

توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و  -
 مقام معظم رهبري.

  
  

  
  
  
  
  
توطئه علیه جمهوري اسالمی ایران یا اقدام  -

به منظور مقابله  مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات
 با نظام.

 جاسوسی به نفع اجانب. -
 کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. -
 قانون اساسی. 49دعاوي مربوط به اصل  -

دادگاهی است که به منظور  دادگاه تجدید نظر:
تجدید نظر در آراي دادگاههاي عمومی و انقالب در 

یک نفر مرکز هر استان به تعداد مورد نیاز مرکب از 
رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه 
دادگاه با حضور دو نفر رسمیت یافته و پس از 
رسیدگی ماهوي راي اکثریت که بوسیله رئیس یا 
عضو مستشار انشاء می شود قطعی و الزم االجرا 

  خواهدبود.
  گزیده اطالعات: 

تعداد تصادفات درون شهري بیش از  1391در سال 
درصد آن منجر به  8/0بوده که حدود هزار فقره  82

درصد منجر  2/52درصد منجر به جرح و  47فوت، 
تعداد فوت شدگان در  به خسارت شده است.
نفر و تعداد مجروحان  703تصادفات درون شهري 

در همین سال تعداد تصادفات  نفر بوده است. 39889
 هزار فقره بوده که 5برون شهري در استان حدود 

درصد منجر به  1/46منجر به فوت، درصد آن  4/4
منجر به خسارت شده است.  درصد 5/49جرح و 

نفر  265فوت شدگان در تصادفات برون شهري  تعداد
  نفر بوده است. 3109و تعداد مجروحان 



 

 

  )1(مراجع قضایی -1-13
 اي کیفري استانههدادگا دادگاههاي خانواده دادگاههاي جزایی دادگاههاي حقوقی واحدهاي قضایی تابعهسال و 

1385 210 203 48 7 
1387 169 174 73 8 
1388 173 184 78 9 
1389  151  158  70  10  
1390  179  176  70  10  

1391 179  176 70 10 

 0 3 5 6 اسالمشهر
 0 0 2 2  چهاردانگه
 0 0 8 4  بهارستان
 0 0 3 3 پاکدشت

 0 0 1 2 پیشوا
 10 60 121 126 تهران 
 0 0 0 1  آفتاب
 0 0 2 2 دماوند
 0 0 1 1  رودهن

 0 0 1 3 رباط کریم
 0 3 7 5 ري

 0 0 0 2 فشاپویه
 0 0 3 3  کهریزك

 0 0 0 0 شمیرانات
 0 0 2 2 لواسان
 0 3 5 4  شهریار

 0 0 1 1 فیروزکوه
 0 0 4 2 قدس
 0 1 2 2  مالرد

 0 0 4 4 ورامین
 0 0 0 1 جوادآباد

 0 0 4 3 قرچک

☜  
  



 امور قضایی -13                                                                                 1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله))1(قضایی مراجع -1-13

 شعب سرپرستی شعب دادیاري شعب بازپرسی دادگاههاي تجدیدنظر دادگاههاي انقالب واحدهاي قضایی تابعهسال و 

1385 30 48 215 246 - 
1387 31 56 307 207 32 
1388 31 62 323 197 33 
1389  30  62  298  170  30  
1390  29  63  291  174  37  

1391 29 63 291 174 37 

 1 6 6 0 1 سالمشهرا
 1 0 0 0 0  چهاردانگه
 1 0 0 0 0  بهارستان
 1 5 3 0 1 پاکدشت

 1 0 0 0 0 پیشوا
  22  135  249  63  23 تهران 
  0  0  0  0  0  آفتاب
 1 2 2 0 0 دماوند
 0 0 0 0 0  رودهن

 1 4 2 0 1 رباط کریم
 1 7 13 0 0 ري

 0 0 0 0 0 فشاپویه
 1 0 0 0 0  کهریزك

 0 0 0 0 0 شمیرانات
 0  0  0 0 0 لواسان
 1 8 8 0 2  شهریار

 1 1 1 0 0 فیروزکوه
  1 0 0 0 0 قدس
  1 3 1 0 0  مالرد

  1 3 6 0 1 ورامین
 0 0 0 0 0 جوادآباد

 1 0 0 0 0 قرچک

) به دلیل متفاوت بودن تعاریف دادگاهها و عدم جمع پذیري آنها در شهرستان، اطالعات در سطح بخش و به صورت 1(
  احدهاي قضایی تابعه ارائه گردیده است.و

 اداره کل دادگستري استان تهران. -مأخذ



 

 

 1391خالصه آمار پرونده هاي تشکیل شده در دادسراها در پایان سال  -2-13

 مانده مختومه وارده  موجودي عنوان

 130404 768386 766667 132123 جمع    

 69950 240508 242713 67745 حقوقی

85212 جزائی  247648 250364 25805 

 13692 134762 132229 16225 خانواده

 688 2772 2738 722 کیفري استان

 3717 36304 35988 4033 انقالب

 16552 103676 105351 14877 تجدید نظر

 151765 672581 675355 148991 جمع    

 85475 375636 380851 80260 بازپرسی

452969 294504 68731 دادیاري  66290 

 211228 252687 236938 226977 جمع    

 211228 252687 236938 226977 اجراي احکام 

 اداره کل دادگستري استان تهران. -مأخذ
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 (نفر)                                                                    موضوع بر حسبپرونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی  -3-13

 قتل غیر عمد قتل عمد سال
مرگهاي 
 مشکوك

ضرب و جرح 
 )1(و صدمه

  تهدید
 (مورد)

اجبار و 
 اکراه

تظاهر به 
 چاقوکشی

مسوم کردن 
 عمدي

1380 231 192 2797 22002 103 224 1286 31 

1385 393 194 5099 22056 290 259 933 63 

1387 351 38 6118 9822 152 221 486 93 

1388 380 33 6339 10670 154 164 533 9 

1389  331  -  7807  14040  358  311  671  17  

1390  183 62 6505 11553 424 227 380 25 

1391 230 29 6954 12893 372 383 208 13 

 ) به استثناي موارد ناشی از تصادفات وسایل نقلیه.1(

 و اعتبارات. اداره آمار. نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران. اداره کل بودجه -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 (نفر)                                                                                            1391دستگیرشدگان جرائم واقعه بر حسب جنس:  -4-13

 قتل غیر عمد قتل عمد جمع کل جنس
مرگهاي 
 مشکوك

، جرح و صدمه، ضرب
 راه، مسموماجبار و اک

  تهدید
 (مورد)

تظاهر به 
 چاقوکشی

 208 0 3113 8 21 226 3576 جمع

  208  0  2638  7  21  208  3082  مرد

 0 0 475 1 0 18 494 زن

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار. -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 امور قضایی -13                                                                                 1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (مورد)                                                                                                                     نوع  بر حسبسرقتهاي عادي  -5-13

 سال
 سرقت از اماکن

 سایر اماکن مراکز صنعتی و تجاري مغازه ها منازل  )1(اماکن دولتی

1380 571 10720 3341 1298 1612 

1385 725 8391 2193 420 3280 

1387 480 6230 1557 162 3631 

1388 419 8372 2383 316 3985 

1389  596  12940  4559  383  5465  
1390  597 9854 3092 248 5265 

1391 1018 16758 4617 1017 12217 

 
 

 سال
 سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن 

 سایر سرقت احشام
 اتومبیل

 موتورسیکلت
 و دوچرخه 

قایق، موتور قایق      
 و لوازم دریایی

لوازم خودرو یا 
 وسایل داخل آن

1380 3635 6362 70 18097 305 9706 

1385 7164 9025 104 38833 266 17475 

1387 7491 12066  10 32959 204 16063 

1388 9966 15026 135 42001 276 18412 

1389  22333  28013  88  43313  488  19591  
1390  17009 21526 0 66607 167 19594 

1391 32945 23950 97 114564 727 29204 

 ) شامل اسناد دولتی نیز می باشد.1(

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار. -مأخذ

  
  
  



 

 

  1391دستگیرشدگان در ارتباط با انواع سرقتهاي عادي بر حسب جنس:  - 13- 6

  نسج
سرقت انواع وسایل   سرقت از اماکن

  نقلیه و لوازم آن
سرقت 
منازل، مغازه ها، مراکزصنعتی،   اماکن دولتی  سایر  احشام

  تجاري و سایر اماکن غیردولتی

  20679  1570  51782  17338  1151  جمع

  19711  1555  51552  17153  1131  مرد

  968  15  230  185  20  زن

 اسالمی ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار. نیروي انتظامی جمهوري -مأخذ
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 درون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت )1(تصادفات - 13- 7

 جمع (فقره) سال
 منجر به جرح منجر به فوت

 منجر به خسارت (فقره)
 )2(مجروح فقره  )2(فوت شده  فقره

1380 105999 215 234 7163 8858 98621 

1385 256777 329 367 22813 29466 233635 

1387 221731 346 402 24476 30451 196909 

1388 181997 927 995 23035 26994 158035 

1389  128237  802  853  24781  27917  102654  

1390  68501 606 627 34122 35024 33773 

1391  82150 636 703 38621 39889 42893 

) در تصادفاتی که تعدادي فوت و تعدادي دیگر مجروح می شوند، آمار تصادفات فقط در ستون تصادفات منجر به فوت 1(
 ثبت می شود و تعداد فوت شدگان و مجروحان در ستونهاي مربوطه منظور می شود.

 ) تعداد فوت شدگان و مجروحین مربوط به لحظه وقوع تصادفات می باشد.2(

 نتظامی جمهوري اسالمی ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار.نیروي ا -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  تصادفات درون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت -1-13
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 برون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح  و خسارت )1(تصادفات  -8-13

 جمع (فقره) سال
 منجر به جرح منجر به فوت

 منجر به خسارت (فقره)
 )2(مجروح فقره  )2(فوت شده  فقره

1380 13076 207 294 2169 3682 10700 

1385 28060 247 344 1431 1952 26382 

1387 25285 272 343 1696 1984 23317 

1388 24556 413 508 912 1194 23231 

1389  23171  386  461  968  1283  21817  

1390  5780 204 233 1292 1807 4284 

1391 4904 218 265 2260 3109 2426 

) در تصادفاتی که تعدادي فوت و تعدادي دیگر مجروح می شوند، آمار تصادفات فقط در ستون تصادفات منجر به فوت 1(
 ثبت می شود و تعداد فوت شدگان و مجروحان در ستونهاي مربوطه منظور می شود.

 مربوط به لحظه وقوع تصادفات می باشد. ) تعداد فوت شدگان و مجروحین2(

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار. -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  تصادفات برون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت -2-13
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 (کیلوگرم)                                                                                           انواع مواد مخدرکشف شده                           -9-13

 مرفین هرویین جمع سال
تریاك و 

 شیره تریاك
 سایر حشیش شیشه

1380 12644 437 1314 4617 - 6112 164 

1385 12736 469 459 10562 - 1144 102 

1387 25155 871 178 21947 - 1948 211 

1388 27540 1482 990 21529 - 2986 553 

1389  21210  1807  1057  14877  -  2783  686  
1390)1( 16884 803 657 10771 - 3415 1238 

1391  24605  510  228  19166  729  2375  1598  

  می باشد.نیز شامل استان البرز   1390اطالعات سال ) 1(
 می ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار.نیروي انتظامی جمهوري اسال -مأخذ

  

   شده  انواع مواد مخدر کشف -3-13

  



 

 

 دستگیر شدگان در ارتباط با مواد مخدر -10-13

 جمع کل سال
 توزیع کننده حمل کننده قاچاقچی

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1380 43439 7632 7361 271 0 0 0 0 0 0 

1385 89892 1140 1070 70 126 117 9 44163 43454 709 

1387 82326 2545 2440 105 17523 17304 219 39148 38434 714 

1388 55286 2155 2040 115 9223 9044 179 26397 25798 599 

1389  49755  2085  1984  101  598  568  30  37340  36356  984  
1390)1( 58853 3284 3118 166 765 706 59 36262 35171 1091 

1391 23724 2025 1929 96 894 879 15 11353 11054 299 

  
 

 سال
 اتباع بیگانه معتادین نگهدارنده

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1380 0 0 0 35807 35396 411 0 0 0 

1385 696 683 13 43090 42719 371 677 677 0 

1387 17894 17677 217 3811 2280 1531 1405 1395 10 

1388 15540 15252 288 612 610 2 1359 1349 10 

1389  8921  8733  188  71  59  12  740  731  9  
1390)1( ١٦ ١١٢٧ ١١٤٣ ١٨٢٥ ٣٤٣ ٢١٦٨ ٤٦٥ ١٤٧٦٦ ١٥٢٣١ 

1391 ٨ ٨٧٣ ٨٨١ )٢(- )٢(- )٢(- ١٧٠ ٨٤٠١ ٨٥٧١ 

  شامل استان البرز نیز می باشد.  1390) اطالعات سال 1(
  .دنشویمو به مراکز درمان هدایت  تصمیات اخذشده، معتاد مجرم شناخته نمی شود بلکه به عنوان بیمار درنظر گرفته ) بنابر2(

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران. اداره کل بودجه و اعتبارات. اداره آمار. -مأخذ
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 گواهی فوت صادرشده توسط پزشکی قانونی -11-13

 مسمومیت حوادث ناشی از وسایل نقلیه سقوط از بلندي عیمرگ هاي طبی جمع سال

1380 9174 4175 239 3528 86 

1385 11506 5637 223 2645 582 

1387 11691 5923 439 2500 442 

1388 12989 5865 343 2476 423 

1389  14154 7230 323 2371 591 
1390 10900 4974 409 1823 453 

1391  9153 4458 356 1641 249  

 
  
  

 سایر موارد حوادث غیرمترقبه موادمخدر و روانگردان برق گرفتگی غرق شدگی سوختگی سال

1380 578 20 101 269 18 160 
1385 346 95 136 1253 167 422 

1387 361 90 149 1215 44 528 

1388 317 62 162 1076 9 2256 

1389  320 102 166 1068 0 1983 

1390 270 63 128 986 0 1794 

1391  225 38 92 770 0 1081 

 اداره کل پزشکی قانونی استان تهران. -مأخذ
  



١ 
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فعالیتهاي مربوط به بهزیستی و تـأمین اجتمـاعی در 
اي توسـط اي) و بیمهقالب خدمات حمایتی (غیر بیمه

دولتـی انجـام سازمانها و مراکـز متعـدد دولتـی و غیر
گیرد. اما به علت عدم دسترسی به آمارهاي بخـش می

آمــاري ایــن فصــل مربــوط بــه غیردولتــی، اطالعــات 
خدماتی است که توسط سازمانهاي عمده دولتی ارائـه 

شود، به استثناي خـدمات صـورت گرفتـه توسـط می
دولتی که تحت نظـارت سـازمان بهزیسـتی مراکز غیر

  استان قرار دارند. 
  اي)بیمهالف) خدمات حمایتی (غیر

اي اي از تدابیر و فعالیتهاي مددکاري، مشاورهمجموعه
و سایر خدمات اجتماعی و توانبخشـی اسـت کـه بـه 

درآمـد و منظور تأمین نیازهاي اساسـی گروههـاي کم
دیدگان جامعه، ارتقاء سطح زندگی آن دسته از آسیب

ــازان خانواده ــودین و جانب ــراء و مفق ــهدا، اس ــاي ش ه
گیــرد. ســازمانهاي اســتانی فعــال در ایــن صــورت می

  زمینه عبارتند از: 
  تی استان سازمان بهزیس -1

آمارهاي مربوط به فعالیتهـاي بهزیسـتی کـه توسـط 
به روش ثبتـی تهیـه و  سازمان بهزیستی استان تهران

سالنامه آماري اسـتان درج  فصل از این در، ارائه شده
الزم به ذکر است علت کاهش اطالعـات  است. گردیده

 ، گذشـته هاينسـبت بـه سـال 1391و  1390 هايسال
  خصوصی می باشد. واگذاري مراکز به بخش 

  
  

  
  
  
  
  
  کمیته امداد امام خمینی (ره) -2 

 این کمیته به منظور رسیدگی به امور محرومان
جامعه و کمک به آنان تأسیس شد و نتایج فعالیتهاي 

  آوري و ارائه کرده است.خود را به روش ثبتی گرد
قابل ذکر است اطالعات مربوطه از کمیته امداد امام 

  ران جمع آوري گردیده است.خمینی(ره) استان ته

  امور ایثارگران بنیاد شهید و سازمان -3

از دو سـازمان  ایـن بخـشآمار و اطالعات مربوط بـه 
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهـران بـزرگ و سـازمان 
بنیاد شـهید و امـور ایثـارگران شهرسـتانهاي اسـتان 

گنجانده شـده جمع آوري و در جداول مربوطه تهران 
  است.

  اي مات بیمهب) خد
ــر ــدمات ب ــن خ ــده،  ای ــه ش ــارکت بیم ــاس مش   اس

  صورتهاي مختلفه گیرد و بکارفرما و دولت شکل می
  ايآیــــد. خــــدمات بیمــــهبــــه اجــــرا در می

ــادگی،   ــانی، بازنشســتگی، ازکارافت ــه درم شــامل بیم
  بیکاري، حـوادث ناشـی از کـار، فـوت، ایـام بـارداري 

ـــــه عائله ـــــک هزین ـــــدي میو کم ـــــد.من   باش
  ها و ادارات فعال در این زمینه عبارتند از: سازمان
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  اداره کل تأمین اجتماعی  -1
  

کـل تـأمین  هآمار ارائه شده در این قسمت توسط ادار
، اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگشرق اجتماعی 

ــزرگ ــران ب ــرب ته ــاعی  و غ ــأمین اجتم ــل ت  اداره ک
آوري صورت ثبتی جمعه ب تهران  شهرستانهاي استان

شـده  ارائـهدر قالب جداول مربوطه جمـع بنـدي و  و
  است.

  

  سازمان بازنشستگی کشوري  -2

ــه ــتگان و وظیف ــه بازنشس ــوط ب ــات مرب بگیران اطالع
مشترك صندوق بازنشستگی کشوري، به روش ثبتـی 

  شود.تهیه و ارائه می

مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه  تعاریف و
  شرح زیر است: 

اي از تـدابیر خـدمات  عـهمجمو خدمات اجتمـاعی:
اي است که به منظور کمک به تأمین حـداقل غیربیمه

درآمد و نیازمند جامعـه نیازهاي اساسی گروههاي کم
  شود.ارائه می

واحدي است اجرایی که  مجتمع خدمات اجتماعی:
دو یا چند فعالیت از فعالیتهاي برنامه حمایت از افـراد 

را به مـددجویان  سرپرست و نیازمندهاي بیو خانواده
  دهد.ارائه می

ــان:  ــان و نوجوان ــه جوان ــت از برنام ــارت اس عب
هاي ریزي و نظــارت بــر حســن اجــراي برنامــهبرنامــه

آموزشی، فرهنگی و ورزشی در مجتمعهاي بهزیسـتی 
ــور جامعه ــه منظ ــه ب ــذیري و  فرهنگک ــذیري و پ پ

هـاي پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان خانواده
ــاطق آســیبتحــت پوشــش د ــه ر من زا و محــروم ارائ

  شود.می

ــه مجموعــه خــدمات توانبخشــی: اي از خــدمات ب
اي و اجتمـاعی حرفـه آموزشـی، پیراپزشکی، پزشکی،

جهــت بــه حــداکثر رســاندن  کــه در شــودگفتــه می
  شود.معلول به کار گرفته می فرد در توانائیهاي موجود

بـه مجموعـه تـدابیري اطـالق  خدمات پیشـگیري:
دکه براي جلوگیري از بروز و یا گسترش پدیده شومی

  گیرد.خصوص صورت میه یک مجموعه ب خاصی در

 آموزش ارتباط بـین خـانواده و کـودك ناشـنوا:
ـــل ـــنوایان از قبی ـــژه ناش ـــاطی وی ـــهاي ارتب   روش

خوانی، زبان اشاره و درك مفاهیم و پرورش رشـد لب 
حرکتـی و ذهنـی کـودك و سـایر امـور  قواي حسی،

ـــط اذي ـــودكرب ـــونگی همســـازي ک ـــل چگ   ز قبی
ــوزش  ــان آم ــدین آن ــان و وال ــه کودک ــیط، ب ــا مح   ب
  شود.داده می 

اسـاس آن  طرحی است کـه بـر طرح شهید رجایی:
ــد  ــالمندان نیازمن ــه س ــه  60ب ــتر جامع ــاله و بیش س

روستایی و عشایري کشور و افـراد تحـت تکفـل آنهـا 
شود. مددجویان تحـت پوشـش ایـن طـرح، کمک می

ی مستمري به صورت نقد یا کاال دریافـت ماهانه مبالغ
  دارند.می

اساس آن افـراد  طرحی است که بر طرح مددجویی:
بنا به عللی از قبیل فقـدان سرپرسـت، از کارافتـادگی 

نــوع  بــر حســبسرپرســت، معلولیــت سرپرســت و ... 
نیازمندي، تحت پوشش کمکهاي دائمـی یـا مـوردي 

    گیرند.قرار می

تحـت عنـاوین درمـان  این خدمات خدمات درمانی:
سرپایی، بستري، نسخه پیچی، اعـزام بیمـار، تحویـل 
وسایل توانبخشـی، زایمـان و ... در مـورد کلیـه افـراد 
خانوارهاي واجد شرایط استفاده از کمکهـاي درمـانی 

  شود.انجام می
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وام یا کمکهاي مـالی اسـت کـه بـه وام خود کفایی: 
 خانوارهاي تحت پوشش کمیتـه امـداد امـام خمینـی

بـــافی و بـــراي فعالیـــت در زمینـــه قالیبـــافی، گلیم
بافی، بافندگی و خیاطی، دامداري و کشـاورزي جاجیم

  شود.و ... پرداخت می

عبارت است از میزان عـدم توانـایی  درصد جانبازي:
جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسـیون پزشـکی 

شود. درصد کامـل بـراي جانبـازان، معـادل تعیین می
افتـادگی در قـوانین اسـتخدامی کشـوري واژه از کار 

  است. 

اي است که به موجـب قـانون موسسه کارگاه دولتی:
شـود و ایجاد و تحت پوشش مدیریت دولتـی اداره می

بودجه آن به طور کامل یا به میـزان حـداقل پنجـاه و 
گـردد یک درصد، از محل اعتبارات دولتی تـأمین می

که تمام بودجـه  هامانند سازمانهاي دولتی و وزارتخانه
شــود و آن از محــل اعتبــارات دولتــی تــأمین می

مؤسساتی مانند شرکت فرش یا قند ورامـین و ... کـه 
  بیش  از نیمی از سرمایه آن دولتی است.

کارگـاهی اسـت کـه بـه وسـیله  کارگاه غیردولتی:
شـود و شـامل دو اشخاص حقیقی یا حقوقی اداره می

کـه در  بخش خصوصی و عمومی اسـت. کارگاههـایی
بخش عمومی فعالیت دارند از لحاظ بودجه خـود کفـا 
هستند و احتماالً تحت نظارت دولت قرار دارنـد ولـی 

جمعیـت  شوند، مثل شـهرداریها،دولتی محسوب نمی
هــالل احمــر جمهــوري اســالمی ایــران، کارگاههــا و 

  شرکتهاي تحت پوشش صنایع ملی و ...

ه قسمتی  کارگاهی است کمه قراردادي: بیکارگاه با 
از تعهدات سازمان تأمین اجتمـاعی را رأسـاً در قبـال 

دهـد و حـق بیمـه ایـن بیمه شدگان خـود انجـام می
قسمت از تعهدات به صورت پورسانت بـه کارفرمایـان 

  شود.کارگاههاي مزبور واگذار می

کارگـاهی اسـت کـه  کارگاه با بیمه غیرقـراردادي:
ــ ــاعی در قب ــأمین اجتم ــازمان ت ــدات س ــه تعه ال کلی

ــأمین بیمه ــازمان ت ــرف س ــاه، از ط ــدگان آن کارگ ش
  گیرد.اجتماعی انجام می

افرادي که در زمان گذشته حداقل به  بیمه اختیاري:
مدت یک سال به عنوان بیمه شـده بـراي آنـان حـق 
بیمه پرداخت شده باشد و در زمان حاضر نیز کـارکن 

   تواننـد بـار دیگـر خـود رامستقل به شـمار آینـد، می
  کنند. بیمه

ایـن بیمـه شـامل آن  مشـاغل آزاد: بیمه حـرف و
دسته از صاحبان حرف و مشاغل آزاد است کـه بـراي 
        انجـام حرفـه و شــغل مـورد نظـر، بــا داشـتن کــارگر

(خـویش فرمـا)  (به صورت کارفرما) یا خود به تنهایی
بــه اســتناد مجــوز اشــتغال صــادره از ســوي مراجــع 

دیره سازمان تأمین صالح و یا به تشخیص هیأت مذي
اجتماعی، بـه کـار اشـتغال داشـته باشـند و مشـمول 

  مقررات حمایتی خاص نیز قرار نگیرند.

سازمان تأمین اجتمـاعی مکلـف اسـت  بیمه بیکاري:
 ،به افرادي که طبق مقررات قـانون تـأمین اجتمـاعی

 و اندخالف میل و اراده خود بیکار شده بیمه بوده و بر
بیکـاري  مقـرري ایـام باشـند،ر مینیز آماده انجام کـا

  پرداخت کند.
شـود کـه در  به وجوهی اطالق می غرامت دستمزد:

ایام بارداري، بیماري و ناتوانی موقت براي اشتغال بـه 
کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، بـه حکـم قـانون بـه 

  شود.جاي مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت می

  

که طبق شـرایطی مبلغی است کمک هزینه ازدواج: 
هاي ازدواج بـه خاص براي تـأمین قسـمتی از هزینـه

  شود.بیمه شده پرداخت می
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مبلغی است که بـه طـور یکجـا،  غرامت نقص عضو:
براي جبران نقص عضو یا جبران تقلیـل درآمـد بیمـه 

  شود.شده، به وي پرداخت می

عبارت اسـت از کـاهش قـدرت  از کار افتادگی کلی:
ـــده، بـــه ن ـــار بیمـــه ش ـــوي کـــه نتوانـــد ک   ح

بـیش از یـک با اشتغال به کار سابق یا کـار دیگـري، 
  سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

عبارت است از کاهش قـدرت  از کار افتادگی جزیی:
کار بیمه شده، به نحوي که با اشتغال به کار سابق یـا 

  کار دیگرفقط قسمتی از درآمد خود را از دست بدهد.
ت اسـت از عـدم اشـتغال بـه کـار عبار بازنشستگی:

مستخدم مشترك صندوق بازنشستگی کشوري یا فرد 
بـه سـبب  بیمه شده توسط سازمان تأمین اجتمـاعی،
  احراز شرایط بازنشستگی به موجب قانون.

عبارت است از مبلغـی کـه طبـق شـرایط مستمري: 
به طور مستمر) به منظور جبران قطع ( مقرر در قانون

درآمد، به بیمه شده و یا در صـورت تمام یا قسمتی از 
براي تأمین معیشت بازماندگان وي، بـه آنـان  فوت او،

  شود.پرداخت می

بـه فـردي  مشترك صندوق بازنشستگی کشوري:
اطــالق مــی شــود کــه دوره خــدمت (دوره اشــتغال)،   
بیمه پرداز صندوق بازنشستگی بوده است و بـر طبـق 

فاده از قوانین و مقـررات ایـن صـندوق مشـمول اسـت
  حقوق بازنشستگی و وظیفه می باشد.

(شــاغل فــوت شــده) مشــترك صــندوق 
هر گاه مسـتخدم رسـمی در  بازنشستگی کشوري:

زمان اشتغال، فـوت کنـد و حـداقل داراي یـک ورثـه 
ــــد،  ــــه باش ــــوق وظیف ــــت حق ــــمول دریاف   مش
(شــاغل فــوت شــده) مشــترك صــندوق بازنشســتگی 

  شود.کشوري نامیده می

ــده) ــوت ش ــته ف ــندوق   (بازنشس ــترك ص مش
هر گاه فـرد بازنشسـته یـا  از  بازنشستگی کشوري:

کار افتاده فوت کند و حداقل داراي یک ورثه مشمول 
دریافت حقوق وظیفـه باشـد، بازنشسـته فـوت شـده 

  شود. مشترك صندوق بازنشستگی کشوري نامیده می

بـه حقوق بگیر صندوق بازنشسـتگی کشـوري: 
خــدمت (دوره  فــردي اطــالق میگــردد کــه در دوران

اشتغال) بیمه پرداز صندوق بازنشستگی کشوري بـوده 
است و بر طبق قوانین و مقررات این صندوق مشمول 

  استفاده از حقوق بازنشستگی و وظیفه می باشد.

مستخدم بیمه پرداز صندوق بازنشسـتگی بازنشسته: 
که با داشتن شرایط معین سنی و دارا شـدن سـنوات 

نین و مقررات این صندوق، معینی از خدمت، طبق قوا
  از حقوق بازنشستگی استفاده می نماید.

مستخدمی است که قادر به کار کـردن از کار افتاده: 
نبوده و با داشتن شرایط قانونی  منـدرج در قـوانین و 

ــتفاده         ــه اس ــوق وظیف ــندوق از حق ــن ص ــررات ای مق
  می نماید. 

مستخدمی است که در دوران اشتغال شاغل متوفی: 
فوت شده و وراث قانونی وي با داشتن شرایط قـانونی 
حق دریافت وظیفه فـوت را برابـر شـرایط منـدرج در 

  قانون خواهند داشت.
مستخدمی است بازنشسته و از کار افتاده متوفی: 

که پس از دوران اشتغال و پس از برقراري حقوق 
بازنشستگی فوت شده است و وراث قانونی وي با 

 ی حق دریافت حقوق وي را برابرداشتن شرایط قانون

 .شرایط مندرج در قانون خواهند داشت
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  گزیده اطالعات:

هزار نفر تحت پوشش  224 حدود 1391در سال 
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده اند، 

تحت انباز هزار نفر ج 69حدود همچنین در این سال 
د که از این تعدا پوشش بنیاد مذکور قرار داشته اند

درصد و  25با درصد جانبازي  اندرصد جانباز 46
  باالتر می باشند.

تعداد کارگاههاي تحت پوشش  1391در پایان سال 
 910هزار و  420سازمان تأمین اجتماعی در استان 

 6/40درصد آنها فعال و  4/59کارگاه بوده است که 
. همچنین تعداد بیمه درصد نیمه فعال می باشند

    میلیون نفر 8/2حدود مان شدگان اصلی آن ساز
درصد آنها بیمه شدگان اجباري،  4/81می باشد که 

 6/1درصد حرف و مشاغل،  3/3درصد اختیاري،  9/6
درصد  5/3درصد رانندگان و  3/3درصد بیکاري، 

  سایر موارد می باشند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     هزار نفر مستمري بگیر  555همچنین حدود 
اعی می باشند که تحت پوشش سازمان تأمین اجتم

از  درصد 6/3 ،درصد آنان بازنشستگان 5/57
درصد بازماندگان مستمري بگیر  9/38کارافتادگان و 

  می باشند.

میلیون نفر بیمه شده  4/2حدود  1391در سال 
، تحت پوشش سازمان بیمه خدمات )(اصلی و تبعی

درصد را  1/42درمانی بوده اند که از این تعداد 
 1/16درصد را بیمه ایرانیان،  4/33کارکنان دولت، 

        درصد را  4/8درصد را روستائیان و عشایر و 
  سایر اقشار تشکیل داده اند.

تعداد کل مشترکان حقوق بگیر  1391سال پایان در 
 280 بیش از صندوق بازنشستگی کشوري در استان

درصد  8/76می باشد که از این تعداد  نفر هزار
درصد  4ازکارافتادگان،  درصد 9/0بازنشستگان، 

درصد بازنشستگان فوت  3/18 شاغالن فوت شده و
  می باشد.  شده
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 واحدهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهري سازمان بهزیستی -1-14

نگهداري کودکان   سال و شهرستان
 بی سرپرست 

خدمات        
  مهد کودك

حمایت از خانوارهاي 
 بی سرپرست 

آموزش فنی     
 ايو حرفه 

خدمات برنامه 
 کودك و نوجوان

 امداد بگیران

1380 37 36 54 11 5 -)1( 
1385 42 18 40 5 8 -)1( 
1387 39 18 42 7 2 42 
1388  39  17  45  6  3  39  
1389  38  10  40  2  2  32  
1390 29 5 31 0 0 28 

1391  28 1 31 0 0 29 

 1 0 0 2 0 0 اسالمشهر
 1 0 0 1 0 0  بهارستان
 1 0 0 1 0 1 پاکدشت

 1 0 0 1 0 0  پیشوا
 11 0 0 10 0 14 تهران و پردیس

 1 0 0 1 1 1 دماوند
 1 0 0 1 0 0 رباط کریم

 2 0 0 2 0 5 ري

 3 0 0 2 0 4 شمیرانات

 2 0 0 2 0 0 شهریار 

 1 0 0 3 0 1 فیروزکوه
 1 0 0 1 0 0 قدس
 0 0 0 1 0 0  مالرد

 3 0 0 3 0 2 ورامین و قرچک

  تعداد واحد امدادبگیران در واحدهاي حمایت از خانوارهاي بی سرپرست محاسبه شده است. 1386ل ) تا سا1(
 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ
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 )1(مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهاي خدمات اجتماعی شهري سازمان بهزیستی -2-14

 سال و شهرستان
نگهداري کودکان 

 رپرست بی س
   خدمات

 مهد کودك
حمایت از خانواده 
 هاي بی سرپرست 

آموزش فنی و 
 حرفه اي

خدمات برنامه 
 کودك و نوجوان

 امداد بگیران

1380 1844 5379 11008 711 2448 -)2( 

1385 1328 1708 19973 148 430 -)2( 

1387 1632 707 31940 170 51 1862 

1388  1078  594  12042  26  135  1807  
1389  1205  594  10687  34  10  1772  
1390  962  159  12190  0  0  1737  

1391 897 60 12448 484 0 1868 

 93 0 163 925 0 0 اسالمشهر

 92 0 0 1366 0 0  بهارستان

 74 0 15 395 0 23  پاکدشت

 0 0 10 225 0 0 پیشوا
 840 0 113 5654 0 328 تهران و پردیس

 8 0 36 612 60 15 دماوند

 45 0 25 708 0 0 ریمرباط ک

 329 0 45 771 0 194 ري

 128 0 1 165 0 280 شمیرانات

 100 0 19 484 0 0 شهریار
 1 0 8 141 0 11 فیروزکوه

 17 0 9 207 0 0  قدس

 59 0 15 181 0 0  مالرد

 82 0 25 614 0 46 ورامین و قرچک

  ت.) اطالعات سري زمانی توسط اداره کل ذیربط تجدیدنظر شده اس1(
  تعداد واحد امدادبگیران در واحدهاي حمایت از خانوارهاي بی سرپرست محاسبه شده است. 1386) تا سال 2(

 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ
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 )1(سازمان بهزیستی واحدهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعی روستائی -3-14

 سال و شهرستان
   نگهداري کودکان

 بی سرپرست 
   خدمات     

 مهد کودك
حمایت از خانواده هاي 

 بی سرپرست 
آموزش فنی و 

 حرفه اي
خدمات برنامه        

 کودك و نوجوان

1380 7 24 9 5 4 

1385 6 16 10 5 10 

1387 4 15 7 2 7 

1388  1  12  7  1  5  
1389  0  12  5  2  3  
1390  0  7  4  0  0  

1391 0 9 5 0 0 

 0 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0  پیشوا
 0 0 0 0 0 تهران و پردیس

 0 0 3 2 0 دماوند
 0 0 0 1 0 رباط کریم 

 0 0 2 1 0 ري
 0 0 0 2 0 شمیرانات

 0 0 0 0 0 شهریار
 0 0 0 3 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0 0  مالرد

 0 0 0 0 0 ورامین و قرچک

  توسط اداره کل ذیربط تجدیدنظر شده است.) اطالعات سري زمانی 1(
 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ

  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1(مددجویان استفاده کننده ازخدمات ارائه شده توسط واحدهاي خدمات اجتماعی روستائی سازمان بهزیستی -4-14

 سال و شهرستان
نگهداري کودکان 

 بی سرپرست
 خدمات مهدکودك

حمایت از خانوارهاي 
 ت بی سرپرس

آموزش فنی و 
 حرفه اي

خدمات برنامه 
 کودك و نوجوان

1380 240 1373 725 321 1119 

1385 105 927 572 89 511 

1387 59 353 459 47 469 

1388 15 306 315 26 504 

1389  0  306  185  8  82  
1390  0  130  157  0  0  

1391 0 303 185 0 0 

 0 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان

 0 0 0 0 0 دشتپاک
 0 0 0 0 0  پیشوا

 0 0 0 0 0 تهران و پردیس
 0 0 80 66 0 دماوند

 0 0 0 55 0 رباط کریم 
 0 0 105 91 0 ري

 0 0 0 47 0 شمیرانات
 0 0 0 0 0 شهریار

 0 0 0 44 0 فیروزکوه
 0 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0 0  مالرد

 0 0 0 0 0 ورامین و قرچک

  ی توسط اداره کل ذیربط تجدیدنظر شده است.) اطالعات سري زمان1(
 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

 واحدهاي ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی -5-14

 نگهداري معلولین  نگهداري سالمندان سال و شهرستان
مستمري بگیر 

 توانبخشی در خانواده
 تربیت شنیداري گفتار درمانی

1380 2 16 63 18 0 

1385 2 14 47 17 9 

1387 2 14 46 17 7 

1388  9  22  41  16  3  
1389  9  12  33  11  5  
1390  0  5  2  8  0  

1391 0 5 0 8 0 

 0 1 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 1 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0  پیشوا
 0 2 0 3 0 تهران و پردیس

 0 0 0 1 0 دماوند
 0 1 0 0 0 رباط کریم 

 0 1 0 0 0 ري
 0 1 0 1 0 شمیرانات

 0 0 0 0 0 شهریار 
 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0 0  مالرد

 0 1 0 0 0 ورامین و قرچک

☜  
  
 



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 واحدهاي ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی(دنباله) -5-14

 سال و شهرستان
توانبخشی 

 اجتماعی معلوالن
حرفه آموزي 

 نمعلوال
 سنجش شنوایی کار درمانی فیزیوترابی

1380 2 7 19 18 9 

1385 1 9 21 17 12 

1387 1 9 20 16 14 

1388  20  15  14  12  13  
1389  0  10  13  11  10  
1390  0  0  9  6  8  

1391 0 0 11 6 10 

 1 0 1 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان
 1 0 1 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0  پیشوا
 2 1 1 0 0 تهران و پردیس

 1 2 2 0 0 دماوند
 0 0 0 0 0 رباط کریم 

 1 1 1 0 0 ري
 1 0 1 0 0 شمیرانات

 1 1 1 0 0 شهریار 
 1 0 1 0 0 فیروزکوه

 0 0 1 0 0  قدس
 0 0 0 0 0  مالرد

 1 1 1 0 0 ورامین و قرچک

☜ 

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

 واحدهاي ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی(دنباله) -5-14

 روانپزشکی دندانپزشکی پزشکی مددکاري ارتوپدي فنی سنجش بینایی و شهرستان سال

1380 6 2 0 0 0 0 

1385 5 3 0 0 0 0 

1387 6 2 32 18 11 18 

1388  10  2  28  9  1  4  
1389  9  2  28  6  1  3  
1390  3  1  0  0  0  0  

1391 4 1 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 0 0 0 0 0 2 تهران و پردیس

 0 0 0 0 0 0 دماوند
 0 0 0 0 0 0 رباط کریم 

 0 0 0 0 1 0 ري
 0 0 0 0 0 1 شمیرانات

 0 0 0 0 0 1 شهریار 
 0 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0 0 0  مالرد

 0 0 0 0 0 0 ورامین و قرچک

 زمان بهزیستی استان تهران.سا -مأخذ

  
  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 مددجویان استفاده کننده از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی- 14- 6

 نگهداري معلولین  نگهداري سالمندان سال و شهرستان
مستمري بگیر و 

 توانبخشی در خانواده
 تربیت شنیداري گفتار درمانی

1380 630 3008 15416 1940 0 

1385 589 3048 20391 2319 624 

1387 692 2981 34206 3729 334 

1388  1145  2575  34986  4981  92  
1389  1277  1813  29828  2649  300  
1390  0  660  6  1500  0  

1391  0 500 0 1356 0 

 0 72 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 108 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0  پیشوا
 0 168 0 400 0 تهران و پردیس

 0 0 0 50 0 دماوند
 0 192 0 0 0 رباط کریم 

 0 84 0 0 0 ري
 0 180 0 50 0 شمیرانات

 0 0 0 0 0 شهریار 
 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0 0  مالرد

 0 552 0 0 0 ورامین و قرچک

☜ 

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

 مددجویان استفاده کننده از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی(دنباله) - 14- 6

 سال و شهرستان
توانبخشی 

اجتماعی معلوالن 
حرفه آموزي 

 معلوالن 
 سنجش شنوایی کار درمانی فیزیوترابی

1380 130 1082 11655 9214 8104 

1385 122 1232 13341 7760 10855 

1387 143 1185 21618 9670 11086 

1388  2888  881  18050  9011  10768  
1389  0  713  12074  6209  9045  
1390  0  0  6490  1920  4476  

1391 0 0 6756 1980 4536 

 240 0 420 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان
 168 0 804 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0  پیشوا
 936 300 1020 0 0 تهران و پردیس

 120 360 1200 0 0 دماوند
 0 0 0 0 0 رباط کریم 

 480 360 600 0 0 ري

 612 0 720 0 0 شمیرانات

 720 240 660 0 0 شهریار 
 180 0 720 0 0 فیروزکوه

 0 0 192 0 0  قدس
 0 0 0 0 0  مالرد

 1080 720 420 0 0 ورامین و قرچک

☜ 

  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 مددجویان استفاده کننده از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی(دنباله) - 14- 6

 روانپزشکی دندانپزشکی پزشکی مددکاري ارتوپدي فنی بینایی سنجی سال و شهرستان

1380 5032 1455 0 0 0 0 

1385 6973 1580 0 0 0 0 

1387 7624 1651 240536 28668 7260 12002 

1388  11898  1415  202917  19792  930  2608  
1389  10062  1218  150389  6608  117  4560  
1390  6084  816  0  0  0  0  

1391 6684 840 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 0 0 0 0 0 5460 تهران و پردیس

 0 0 0 0 0 0 دماوند
 0 0 0 0 0 0 رباط کریم 

 0 0 0 0 840 0 ري
 0 0 0 0 0 624 شمیرانات

 0 0 0 0 0 600 شهریار 
 0 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0  قدس
 0 0 0 0 0 0  مالرد

 0 0 0 0 0 0 ورامین و قرچک

 سازمان بهزیستی استان تهران. -أخذم

  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

 تعداد واحدهاي ارئه دهنده مراکز مشاوره و سرپایی معتادین به تفکیک نوع مدیریت بهزیستی - 14- 7

 مراکز سرپایی معتادین صداي مشاور مشاوره حضوري مشاوره ژنتیک و نوع مدیریت سال

1380 7 16 2 5 

1385 6 7 1 58 

1387 16 89 4 88 

1388 16 73 5 46 

1389  12  74  10  94  
1390  17  73  9  105  

1391 17 100 13 103 

 2 1 3 4 دولتی

 101 12 97 13 غیردولتی

  

 و نوع مدیریت سال
مراکز گذري 

 معتادین
 درمان با متادن

سرپناه شبانه 
 معتادین

مراکز بستري 
 معتادین

مرکز اجتماع 
 درمان مدار

1380 0 0 0 0 0 

1385 18 12 3 12 1 

1387 17 8 8 11 1 

1388 14 83 5 12 1 

1389  13  76  5  31  0  
1390  12  116  5  57  0  

1391 11 110 6 7 0 

 0 0 0 2 0 دولتی

 0 7 6 108 11 غیردولتی

 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ

  
  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 یت بهزیستی تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره و سرپایی معتادین به تفکیک نوع مدیر - 8-14

 مراکز سرپایی معتادین صداي مشاور مشاوره حضوري مشاوره ژنتیک و نوع مدیریت سال

1380 3296 16819 32056 6174 

1385 4862 63887 57027 19353 

1387 5841 69717 63828 26401 

1388 6606 58645 1323618 40357 

1389  12104  67648  210755  22654  
1390  13117  84225  60151  16522  

1391 13611 80280 111673 11329 

 374 90906 12834 1623 دولتی

 10955 20767 67446 11988 غیردولتی

  

  

 و نوع مدیریت سال
مراکز گذري 

 معتادین
 درمان با متادن

سرپناه شبانه 
 معتادین

مراکز بستري 
 معتادین

مرکز اجتماع 
 درمان مدار

1380 0 0 0 0 0 

1385 14130 529 1075 2771 104 

1387 21311 4887 1350 4389 101 

1388 10842 25639 1509 2926 120 

1389)1(  11439  9077  3985  8144  0  
1390  9354  19803  2491  17918  0  

1391 20815 14485 2022 656 0 

 0 0 0 374 0 دولتی

 0 656 2022 14111 20815 غیردولتی

  دیدنظر شده است.) اطالعات توسط اداره کل ذیربط تج1(
 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

 سرویس گیرندگان از طرح هاي در دست اجراي معاونت توانبخشی -9-14

 سال و شهرستان
 C.B.Rطرح 

 ضایعات نخاعی L.S.Eطرح 
 تحت پوشش شناسایی شده

1385 2644 2156 268 1334 

1387 5457 4350 387 1989 

1388 6018 4864 481 1026 

1389  4674  3722  221  2134  
1390  5163  4742  709  2977  

1391 5537 4906 (1)0 2334 

 59 0 204 242 اسالمشهر

 48 0 310 417  بهارستان

 50 0 900 922 پاکدشت
 6 0 181 253  پیشوا

 1212 0 0 0 تهران و پردیس

 33 0 420 534 دماوند

 51 0 274 274 رباط کریم
 425 0 575 577 ري

 229 0 201 202 شمیرانات

 95 0 500 523 شهریار 

 5 0 412 448 فیروزکوه

 25 0 39 91  قدس

 39 0 70 138  مالرد

 57 0 820 916 ورامین و قرچک

  اجرا نشده است.  1391در سال   L.S.E) طرح 1(
 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ

  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1(رآموزي و بازپروري سازمان بهزیستیمددجویان استفاده کننده از خدمات کا -10-14

 خانه سالمت خط تلفن کودك T.S ستاد کودکان خیابانی بازپروري زنان  سال

1380 188 133 0 0 0 

1385 50 4184 70 391 49 

1387 58 4868 53 3024 31 

1388 84 3289 79 3772 33 

1389  47  1247  45  3200  29  
1390  44  1586  35  3482  18  

1391 50 1105 32 70867 21 

 

  

 سال
مداخله در             

 بحران هاي اجتماعی
مداخله در             

 خانواده (کاهش طالق)
 مهمانسراي کودکان کار خدمات اجتماعی سیار

1380 0 0 0 0 

1385 4177 1370 323 10 

1387 3449 2025 1961 12 

1388 2610 4286 3289 31 

1389  1086  3923  5109  8  
1390  1103  2312  3953  7  

1391 1110 1854 4335 4 

  ) اطالعات سري زمانی توسط اداره کل ذیربط تجدیدنظر شده است.1(
 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ

  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

 تعداد سرویس گیرندگان از مراکز خصوصی و خیریه(توانبخشی و سالمندان) - 11-14

 جمع مددجویان سال و شهرستان
 تعداد واحد ردولتیمراکز غی

 سالمند توانبخشی  سالمند توانبخشی 

1385 6697 3949 2748 91 50 

1387 13158 8971 4187 124 66 

1388 16520 10447 6073 123 61 

1389  39033  27591  10585  111  65  
1390  14091 8705 5386 157 69 

1391  14984 10033 4951 121 73 

 0 4 0 1342 1342 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان
 1 8 29 489 518 پاکدشت

 0 1 0 75 75  پیشوا
 28 42 966 2829 3795 تهران و پردیس

 2 3 42 282 324 دماوند

 2 2 83 69 152 رباط کریم 

 2 8 1500 1244 2744 ري

 31 22 1311 2268 3579 شمیرانات
 6 13 275 575 850 شهریار

 0 1 0 30 30 فیروزکوه
 1 3 745 119 864  قدس
 0 4 0 139 139  مالرد

 0 10 0 572 572 ورامین و قرچک

 سازمان بهزیستی استان تهران. -مأخذ

  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  1390به تفکیک سن: آبان  )1(معلولین بر حسب تعداد موارد معلولیت -12-14
  سه نوع معلولیت و بیشتر  دو نوع معلولیت  یک نوع معلولیت  جمع  گروه سنی

 6808 16817 108634 132259  کل استان

 189 287 1727 2203 ساله 4-0

 498 756 4173 5427 ساله 9-5

 452 881 5023 6356 ساله 14-10

 480 929 6123 7532 ساله 19-15

 627 1345 9079 11051 ساله 20- 24

 619 1462 10919 13000 ساله 25- 29

 442 1195 9297 10934 ساله 34-30

 378 993 7916 9287 ساله 39-35

 418 1202 9477 11097 ساله 44-40

 796 1240 9417 11453 ساله 45- 49

 364 1039 7258 8661 ساله 54-50

 260 725 5149 6134 ساله 59-55

 218 574 4230 5022 ساله 64-60

 195 2106 3960 6261 ساله 69-65

 234 628 4677 5539 ساله 70- 74

 637 1449 10130 12216  ساله و بیشتر 75

 1 6 79 86 نامشخص

   ) شامل نابینایی، ناشنوایی، اختالل در گفتار و صدا، قطع دست، نقص دست، قطع پا، نقص پا، نقص تنه و اختالل ذهنی می باشد.1(
  .1390 ماه آبان -سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران. -مأخذ

  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

  1390بان معلولیت به تفکیک سن: آ نوعمعلولین بر حسب  -13-14

جمعیت داراي حداقل   جمعیت  گروه سنی
  یک نوع معلولیت

  نوع معلولیت

 اختالل در  ناشنوا  نابینا
  قطع دست  گفتار و صدا

 3532 14180 12007 10881 132259 12183391  کل استان

 32 451 253 182 2203 825327 ساله 4-0

 84 1390 526 307 5427 779165 ساله 9-5

 72 1162 616 373 6356 814965 ساله 14-10

 119 1054 856 482 7532 885389 ساله 19-15

 227 1373 1127 652 11051 1255197 ساله 20- 24

 335 1365 1262 814 13000 1494175 ساله 25- 29

 335 1072 919 731 10934 1230313 ساله 34-30

 297 854 737 595 9287 959978 ساله 39-35

 399 840 836 705 11097 886315 ساله 44-40

 432 865 929 784 11453 768283 ساله 45- 49

 327 800 845 797 8661 658402 ساله 54-50

 211 625 567 674 6134 505266 ساله 59-55

 178 465 407 714 5022 354143 ساله 64-60

 103 448 398 660 6261 260431 ساله 69-65

 199 420 390 620 5539 196717 ساله 70- 74

 180 995 1338 1789 12216 290832  ساله و بیشتر 75

 2 1 1 2 86 18493 نامشخص

☜  
  
  
  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  (دنباله)1390معلولین بر حسب نوع معلولیت به تفکیک سن: آبان  -13-14

  اختالل ذهنی  نقص تنه  نقص پا  قطع پا  نقص دست  هیچ کدام  نوع معلولیت  گروه سنی

 12051132 44749 19509 34419 6001 17414  کل استان

 823124 934 323 442 39 212 ساله 4-0

 773738 2795 682 890 100 405 ساله 9-5

 808609 3520 798 983 130 487 ساله 14-10

 877857 4137 878 1107 134 654 ساله 19-15

 1244146 6007 1252 1663 256 1093 ساله 20- 24

 1481175 6307 1497 2258 357 1505 ساله 25- 29

 1219379 4899 1325 2132 345 1255 ساله 34-30

 950691 3456 1193 2451 360 1093 ساله 39-35

 875218 3086 1514 3466 773 1516 ساله 44-40

 756830 2610 1960 3790 808 2107 ساله 45- 49

 649741 1846 1372 2493 624 1324 ساله 54-50

 499132 1148 1109 1657 431 957 ساله 59-55

 349121 788 917 1510 340 713 ساله 64-60

 254170 574 841 3249 317 2167 ساله 69-65

 191178 623 1590 1850 265 678 ساله 70- 74

 278616 1948 2250 4474 722 1243  ساله و بیشتر 75

 18407 71 8 4  0 5 نامشخص

  .1390 ماه انآب -سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران. -مأخذ
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                    بهزیستی و تأمین اجتماعی                      -14

 

  1390معلولین بر حسب نوع معلولیت به تفکیک شهرستان: آبان  - 14-14

اختالل در   ناشنوا  نابینا  شهرستان
اختالل   نقص تنه  نقص پا  قطع پا  نقص دست  قطع دست  گفتار و صدا

  ذهنی

  44749  19509  34419  6001  17414  3533  14180  12007  10881  کل استان

  2703  953  1226  244  645  153  549  426  406  اسالمشهر
  1719  757  1304  201  675  183  655  502  489  بهارستان
  1203  427  795  144  524  137  544  354  279  پاکدشت

  264  110  173  25  66  13  78  48  61  پیشوا
  29530  13876  24329  4164  11943  2238  9156  8285  7455  تهران
  495  123  227  55  118  35  222  83  98  دماوند

  542  229  425  104  211  50  186  158  171  ط کریمربا
  1655  627  1472  162  659  124  463  355  382  ري

  231  78  105  20  57  8  155  46  36  شمیرانات
  2130  755  1437  307  815  163  709  581  502  شهریار

  71  30  38  13  28  8  31  19  32  فیروزکوه
  1232  352  560  97  351  86  280  286  215  قدس
  1133  476  950  186  543  138  501  332  271  مالرد

  1841  716  1378  279  779  197  651  532  484  ورامین

  .1390 ماه آبان -سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران. -مأخذ
  

  
  
  
  
  
  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1(واحدهاي کمیته امداد امام خمینی و مددجویان تحت پوشش آنها و مبلغ کمک مستمري و سایر پرداختیها -51-14

 تعداد واحد ل و شهرستانسا
 طرح شهید رجائی

 مبلغ(میلیون ریال) تعداد نفرات

1370)2( 77 30245 559 

1375)3( 48 7614 1565 

1380 48 7680 3842 

1385 54 5844 11838 

1387 53 5923 16245 

1388 50 5849 14881 
1389  45 5420 14740 
1390 52 7836 90864 

1391 54 7457 107370 

 2949 357 2 اسالمشهر

 2247 144 2  بهارستان

 2106 352 1 پاکدشت

 1682 514 3  پیشوا

 76243 148 25 تهران

 2008 662 2 دماوند و پردیس

 2289 1054 2 رباط کریم

 4530 442 4 ري
 1351 201 3 شمیرانات

 3606 873 2 شهریار

 791 1135 1 فیروزکوه
 1778 36 2 قدس

 1962 547 3 مالرد

 3828 992 2 ورامین و قرچک
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 (دنباله))1(واحدهاي کمیته امداد امام خمینی و مددجویان تحت پوشش آنها و مبلغ کمک مستمري و سایر پرداختیها-51-14

 سال و شهرستان
 طرح مددجوئی

 مبلغ(میلیون ریال) )4(تعداد نفرات موردي تعداد نفرات دایمی

1370)2( 50882 3636 3553 
3751)3( 88061 127082 31635 
1380 122949 133900 121723 
1385 103659 182347 385522 
1387 105998 223922 787460 
1388 107241 204862 834098 
1389  97039 205766 933959 
1390 107422 198739 1245872 

1391 120484 361819 1426488 

 39174 5901 6608 اسالمشهر
 29857 3840 6577  بهارستان
 27984 7628 4701 پاکدشت

 22349 2052 1828  پیشوا
 1012917 284021 47159 تهران

 26677 5010 2390 دماوند و پردیس
 30416 5000 4915 رباط کریم

 60192 17420 9907 ري
 17950 3699 1711 شمیرانات

 47908 6950 12545 شهریار
 10511 1354 532 فیروزکوه

5427 6191 قدس  23619 
 26071 4699 5340 مالرد

 50863 9970 10080 ورامین و قرچک

مورد تأیید موجود، اطالعات   کمیته امداد امام(ره) تجدیدنظر شده واطالعات سري زمانی توسط در سال جاري کلیه ) 1(
  آن اداره کل می باشد.

 ) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد.2(
 ن قزوین نیز می باشد.) شامل اطالعات استا3(
 ) مبلغ کمک مستمري به افراد تحت پوشش کمکهاي موردي، پرداخت نمی شود.4(

 کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران.-مأخذ
  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  )1(استفاده کنندگان از خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی و وامها و مبالغ پرداخت شده-61-14

 رستانسال و شه
 خدمات آموزشی و فرهنگی خدمات درمانی و اموربیمه

تعداد نفرات 
 دائمی

تعداد نفرات 
 موردي

هزینه        
 (میلیون ریال)

تعداد محصالن 
 استفاده کننده

هزینه        
 (میلیون ریال)

1370)2( 29301 418 255 17316 357 

1375)3( 112175 8519 35727 25866 3236 

1380 201943 1573  38417 37569 12193 

1385 95546 4336 72551 23182 30710 
1387 94750 7828 143273 19350 47681 
1388 92804 8188 142885 18035 55705 

1389  82727 4363 254545 14855 62246 

1390  81213 6506 148985 14279 78236 

1391 73572 17275 157387 13054 86498 

 2524 788 3562 488 5629 اسالمشهر

 1826 740 3115 120 5579  بهارستان

 974 547 2660 160 3382 پاکدشت

 1691 243 2227 129 991  پیشوا
 64217 5259 118405 14942 28906 تهران

 1186 233 2708 187 1328 دماوند و پردیس

 1641 485 2557 80 1839 رباط کریم
 2700 1288 3730 301 7440 ري

9710 شمیرانات  153 2693 182 1467 

 2127 993 3706 143 5295 شهریار

 785 80 2879 175 0 فیروزکوه

 1753 339 2592 96 2954 قدس

 1659 472 2995 134 2922 مالرد

 1948 1405 3558 167 6210 ورامین و قرچک

☜    
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(دنباله) )1(مینی و وامها و مبالغ پرداخت شدهاستفاده کنندگان ازخدمات درمانی،آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خ-61-14

 سال و شهرستان
 اعطاي وام قرض الحسنه اعطاي وام خودکفائی

 مبلغ(میلیون ریال) تعداد مبلغ(میلیون ریال) تعداد

1370)2(  455 80 2337 469 
1375)3( 381 759 4111 1724 
1380 1126 7983 6049 19951 
1385 2918 162961 16766 57550  
1387 1912 84227 18428 105649 
1388 2281 103418 24702 196033 
1389  2892 181979 9221 84100 
1390  4818 280379 15028 150697 

1391 8688 482566 19958 172678 

 5073 618 26918 422 اسالمشهر
 4615 545 13084 305  بهارستان
 5313 674 14291 293 پاکدشت

 3109 314 10859 205  پیشوا
 107254 11931 239512 3997 تهران

 7413 863 22110 391 دماوند و پردیس
 3162 375 12890 211 رباط کریم

 8553 932 27782 453 ري
 0 0 12127 158 شمیرانات

 8048 1203 29826 690 شهریار
 3096 353 10660 203 فیروزکوه

 4330 498 19979 413 قدس
3365 606 17605 312 مالرد  

 7376 1046 24923 635 ورامین و قرچک

      مورد تأییدموجود، ) در سال جاري کلیه اطالعات سري زمانی توسط کمیته امداد امام(ره) تجدیدنظر شده و اطالعات 1(
  آن اداره کل می باشد.

 ) شامل اطالعات استان قم نیز می باشد.2(
 .) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد3(

 استان تهران. کمیته امداد امام خمینی(ره)-مأخذ
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  )1(خدمات عمرانی و کمک هزینه ازدواج به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی و مبلغ پرداخت شده -14- 71

 سال و شهرستان
 کمک هزینه ازدواج خدمات عمرانی

 مبلغ (میلیون ریال) تعداد مزدوجین مبلغ (میلیون ریال) تعداد

1370 321 70 340 56 

1375 934 2509 2247 2428 

1380 1783 5209 4419 6635 

1385 2140 17330 5593 16821 
1387 3006 48792 5840 24888 

1388 2521 57534 6842 24892 

1389  3902 39296 6994 31209 

1390  2689 64966 5264 36697 

1391 2369 64836 2416 18460 

5030 207 اسالمشهر  177 1114 

 1279 171 2841 157  بهارستان

 775 108 2529 101 پاکدشت

 422 58 2949 144  پیشوا

 6064 681 29446 489 تهران

 295 79 2784 205 دماوند و پردیس

 1098 141 1904 131 رباط کریم

 1785 250 3052 174 ري

 192 24 796 33 شمیرانات

 1447 205 3795 187 شهریار

 260 34 261 38 فیروزکوه
 831 113 2835 88 قدس
 1081 152 3150 106 مالرد

 1817 223 5444 309 ورامین و قرچک

   مورد تأییدموجود، ) در سال جاري کلیه اطالعات سري زمانی توسط کمیته امداد امام(ره) تجدیدنظر شده و اطالعات 1(
  آن اداره کل می باشد.

 ره) استان تهران.کمیته امداد امام خمینی(-مأخذ
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 خانوارهاي تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسب نوع - 14- 18

 سال و شهرستان
 خانواده فرد آزاده خانواده فرد شهید

 تعداد آزادگان
 همسر و فرزندان والدین  فرزندان همسر و والدین

1385 34877 16597 - - - 

1387 32905 18410 1407 5230 - 

1388 37811 16856 2333 12673 7953 

1389  29076 12899 2599 10024 7123 

1390 26239 12836 1952 10502 7016 

1391  25321 13220 2295 10319 7079 

 297 1014 198 1245 1720 اسالمشهر

 40 162 58 147 209  بهارستان
 54 221 56 250 396 پاکدشت

 26 101 42 150 226  پیشوا

 5671 5360 703 7503 17837 و شمیراناتتهران 
 67 222 112 237 275  دماوند و پردیس

 47 130 92 159 302 رباط کریم

 443 1417 448 1699 2013 ري

 154 586 154 489 771 شهریار 

 10 35 14 41 124 فیروزکوه
 64 187 42 325 381 قدس

 42 134 56 103 262  مالرد

 164 750 320 872 805 ورامین و قرچک

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ. -مأخذ

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهاي استان تهران. -        
  
  
  
  
  



    بهزیستی و تأمین اجتماعی -14                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 افراد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران - 19-14

 تعداد افراد سال و شهرستان

1385 218938 

1387 252602 

1388  174944  
1389  192128 

1390  208079 

1391 223750 

 26379 اسالمشهر

 4548  بهارستان

 6307 پاکدشت

 2397  پیشوا

 112719 تهران و شمیرانات

 6492  دماوند و پردیس

 2148 رباط کریم

 33343 ري

 10112 شهریار 

 771 فیروزکوه
 3341 قدس
 2853  مالرد

 12340 ورامین و قرچک

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ. -مأخذ

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهاي استان تهران. -        
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 تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنان )1(خانوارهاي شاهد مستمري بگیر -20-14

 سال و شهرستان
 و فرزندانهمسر  والدین جمع

 تعداد
      مبلغ

 (میلیون ریال)
 تعداد

    مبلغ  
 (میلیون ریال)

 تعداد
مبلغ     

 (میلیون ریال)

1385 39662 1137925 27479 648663 12183 489262 

1387 33366 1327667 23050 681236 10316 646431 

1388 32630 1366226 22335 678076 10295 688150 

1389  27865  1619138  18880  835020  8985  784118  
1390  27433 1895464 18267 1013904 9166 881560 

1391  26957 2090321 17746 1111190 9211 979131 

 4357 392 8337 1297 12694 1689 اسالمشهر 

 1146 96 1481 215 2627 311 پاکدشت

 959069 7523 1076218 12648 2035287 20171 تهران و شمیرانات

 817 61 1570 206 2387 267 و پردیس اونددم

 907 77 1683 228 2590 305 و بهارستان رباط کریم

 5728 483 10698 1528 16426 2011 ري

 2306 181 3879 546 6185 727 شهریار و مالرد

 164 18 596 80 760 98 فیروزکوه

 1239 95 1538 240 2777 335 قدس

 3398 285 5190 758 8588 1043 و قرچک پیشوا ،ورامین

 ) والدین، همسر و فرزندان دو خانوار جداگانه محسوب شده اند.1(

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ. -مأخذ

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهاي استان تهران. -        
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نوارهاي شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خا - 21-14
 (میلیون ریال)                         مبلغ پرداخت شده                                                                                                              

 سال
 رفه آموزي و اشتغالح فرهنگی آموزشی خدمات درمانی

 هزینه مورد هزینه مورد هزینه مورد هزینه مورد

1385 194900 49264 52585 111322 50633 62159 2026 10184 

1387 - 50081 - 165663 - 28161 1197)2( 19268 

1388 - 54711 - 183372 - 25247 670)2( 15426 

1389  -  42128  -  186876  -  28683  650)2(  10910  
1390  - 45351 - 265200 - 56074 688)2( 9421 

1391 - 27804 - 186882 - 14121 330 5370 

  

  

 سال
کمکهاي مربوط به               کمک هزینه ازدواج مسکن

 مبلغ تعداد مبلغ مورد )1(سایر موارد

1385 999 69457 1633 11794 341363 

1387 2670)2( 446825 1360)2( 25732 27821 

1388 3784)2( 612487 1549)2( 21300 22361 

1389  8120)2(  1624067  1111)2(  14055  -  
1390  9315)2( 1882967 1216)2( 15204 - 

1391 5893 2190787 302 3997 3526)3( 

 ) شامل کمکهاي نقدي و غیر نقدي مربوط به سرانه ي بیمه ي همگانی، برگزاري مراسم ، مددکاري و ... است.1(

 اطالعات فقط شامل تهران بزرگ می باشد. )2(

  ) اطالعات فقط شامل شهرستانهاي استان تهران می باشد.3(
 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ. -مأخذ

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهاي استان تهران. -        
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 شهید و امور ایثارگران بر حسب درصد جانبازي  جانبازان تحت پوشش سازمان بنیاد - 14- 22

 درصد و باالتر 25 درصد 25تا  جمع سال و شهرستان

1385 64731 34450 30281 

1387 74368 41794 32574 

1388 77092 42773 34319 

1389  68654  37957  30697  
1390  67872 37337 30535 

1391 68880 36895 31985 

5712 2982 4239 اسالمشهر  

 141 473 614  بهارستان
 338 632 970 پاکدشت

 132 165 297  پیشوا

 24286 23868 48154 تهران و شمیرانات

 303 648 951 دماوند و پردیس

 142 328 470 رباط کریم

 3489 3538 7027 ري

 590 1143 1733 شهریار 
 61 170 231 فیروزکوه

 175 461 636 قدس

 84 324 408  مالرد

 987 2163 3150 و قرچک ورامین

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ. -مأخذ

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهاي استان تهران. -        
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 1391جانبازان حالت اشتغال و مستمري بگیران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنان:- 23-14

 تعداد حالت اشتغال تعداد مستمري بگیران شهرستان
مستمري پرداختی 

 (میلیون ریال)
مبلغ پرداختی بابت 

 اشتغال (میلیون ریال)

 36703 11396 3204 1846 کل استان 

 8730 2114 760 344 اسالمشهر
 784 381 74 60  بهارستان

 1265 657 118 103 پاکدشت

 539 186 44 28  پیشوا

 - - - -  )1(شمیرانات تهران و
 1889 565 163 94 دماوند و پردیس

 492 251 49 39 رباط کریم

 13308 3865 1135 615 ري

 3175 1081 276 178 شهریار 

 269 45 24 8 فیروزکوه

 1009 234 96 44 قدس

 745 275 70 47  مالرد

 4498 1742 395 286 ورامین و قرچک

  تا زمان چاپ نشریه دریافت نگردیده است.بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ سازمان مربوط به ) اطالعات 1(
 شهرستانهاي استان تهران.سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران  -مأخذ
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  1391: فعالیتکارگاههاي تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر حسب نوع  - 14- 24

 ي نیمه فعالکارگاهها کارگاههاي فعال جمع شهرستان

 170891 250019 420910 کل استان 

 8898 5710 14608 اسالمشهر

 6768 8880 15648 پاکدشت

 101621 189515 291136 تهران

 13403 8610 22013 دماوند و پردیس

 8165 7634 15799 رباط کریم و بهارستان

 2275 3564 5839 ري

 1432 1659 3091  شمیرانات

08238 شهریار و مالرد  10850 12958 

 736 969 1705 فیروزکوه

 3069 3895 6964  قدس

 3578 2735 6313  قرچک

 7988 5998 13986 ورامین و پیشوا

 اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ. -مأخذ

 اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ. -        

 تان تهران.اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهاي اس -        
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 1391بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر حسب نوع بیمه و شهرستان:  -25-14

 خاص )1(کامیونداران بیکاري حرف و مشاغل اختیاري اجباري  جمع کل  شهرستان

 98405 90459 45457 91532 190898 2261518 2778269 کل استان 

 3472 3570 1552 3624 3734 39784 55736 اسالمشهر

 6656 2888 1142 1138 3024 51448 66296 پاکدشت

 67677 58147 31660 73816 159479 1880361 2271140 تهران

 1628 2186 1172 1717 3459 45460 55622 دماوند و پردیس

 3913 4050 2411 3250 3023 62905 79552 رباط کریم و بهارستان

 242 214 308 102 594 39095 40555 ري

 125 327 47 564 741 4664 6468  شمیرانات

 6222 8955 2980 2818 6817 62968 90760 شهریار و مالرد

 902 406 113 304 289 5540 7554 فیروزکوه

 2336 3265 2557 1316 3557 35228 48259  قدس

 2005 3095 738 1029 3109 11143 21119  قرچک

 3227 3356 777 1854 3072 22922 35208 ورامین و پیشوا

  ) شامل رانندگان مسافربري و باربري می باشد.1(
 اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ. -مأخذ

 اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ. -        

 اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهاي استان تهران. -        
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  1391پوشش سازمان تأمین اجتماعی:  بیمه شدگان اصلی تحت -1-14

  

  

  
  14-24مبنا: جدول 
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 (میلیون ریال)        مین اجتماعی   أکمکهاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان ت-26-14

 سال
 غرامت دستمزد ایام بارداري کمک هزینه ازدواج جمع

 مبلغ د(مورد)تعدا مبلغ تعداد(مورد) مبلغ تعداد(مورد)

1375 28162 95732 3516 1950 986 1431 

1380 70327 316328 11819 8614 3804 8132 

1385 105492 9294937 25400 50614 8330 34439 

1387 131023 1668885 29028 83016 12308 99709 

1388 86394 1656167)1( 20046 72059)1( 8997 82026)1( 

1389  141055  2320917  28677  118868  14592  173347  

1390  121329 2748463 27498 129555 14536 199211 

1391 116839 3390768 26162 142701 16833 252315 

☜  
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 (میلیون ریال)  مین اجتماعی(دنباله)أکمکهاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان ت-26-14

 سال
 غرامت نقص عضو

 یماريت دستمزد ایام بغرام
مبلغ نقدي مقرري 

 ایام بیکاري
کمکهاي نقدي   

 مربوط به سایر موارد
 ناشی از موارد دیگر ناشی از کار

 مبلغ تعداد(مورد) مبلغ تعداد(مورد) مبلغ تعداد(مورد)

1375 137 1975 1831 709 21692 10111 39354 40202 

1380 328 873 4295 2755 50081 33531 147647 114776 

1385 193 1860 7157 10915 64412 11225 736326 8449558 

1387 174 2629 6993 14154 82520 178094 1190711 100572 

1388 88 1947)1( 5601 14052)1( 51662 159154)1( 1285211)1( 41718)1( 

1389  275  19454  5699  19697  91812  226058  1696375  67118  

1390  143 2137 5312 20386 73840 245680 2125345 26149 

1391 144 2720 5658 23935 68042 256360 2691747 20990 

  ) مبالغ  شامل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ نمی باشد.1(
 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ. -مأخذ

 اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ. -        

 اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي استان تهران. -        
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 1391 غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی: کمکهاي نقدي و-2-14

  

  
  

  
  14-25مبنا: جدول 
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 (میلیون ریال)            مین اجتماعی و مبلغ پرداختی به آنان               أمستمري بگیران تحت پوشش سازمان ت -27-14

 سال و شهرستان
 بازنشستگان جمع

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375 179192 616159 89562 325598 

1380 247979 2426070 144579 1296418 

1385 361134 13545348 230494 8072077 

1387 464554 19872626 272847 14235520 

1388 513841 17505829 301366 11034883 

1389  449812  25884887  273679  16294011  
1390  507832  34106737  291263  21345649  

1391 554781 41579375 318746 27577611 

 1376995 15164 1810177 21850 اسالمشهر

 191814 2869 313573 4979 پاکدشت

 23250686 264742 35413750 470486 تهران

 272259 3475 390352 5439 دماوند و پردیس

 516089 6946 779573 11412 رباط کریم و بهارستان

 38488 518 58599 887 ري

 50305 673 74691 1078  شمیرانات

 611953 8576 910857 13896 شهریار و مالرد

 31615 457 48368 752 فیروزکوه

 527793 6335 718825 9424 قدس

 349514 4544 509852 7117  قرچک

 360100 4447 550758 7461 یشواورامین و پ

☜  
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 (میلیون ریال)           مین اجتماعی و مبلغ پرداختی به آنان (دنباله)     أمستمري بگیران تحت پوشش سازمان ت -27-14

 سال و شهرستان
 بازماندگان مستمري بگیر از کار افتادگان

سایر 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ دادتع ناشی از موارد دیگر ناشی از کار )1(پرداختیها

1375 4790 5442 13179 34126 71661 141487 109506 

1380 5724 19446 13795 106980 83881 558624 444602 

1385 4558 70779 15979 325757 110103 2208793 2867942 

1387 4790 118135 17210 611042 169707 4482137 425792 

1388 4255 71875 18947 410424 189273 2872150 3116497 

1389  3446  100517  14521  583162  158166  4414589  4492608  
1390  2506 94523 16918 729143 197145 5468033 6469389 

1391 2506 117323 17530 907792 215999 7440273 5536376 

 0 382249 5807 44935 760 5998 119 اسالمشهر
2237 50 پاکدشت  369 17779 1691 101608 0 

 5536376 5849839 190528 692231 13382 84618 1834 تهران

 0 102211 1635 14007 288 1875 41 دماوند و پردیس
 0 224746 3707 33042 644 5696 115 رباط کریم و بهارستان

 0 16216 259 2894 89 1001 21 ري
 0 21336 355 3050 50 0 0  شمیرانات

 0 255884 4426 36788 763 6232 131 و مالرد شهریار
 0 13880 237 2569 51 304 7 فیروزکوه

 0 159800 2487 27130 517 4102 85 قدس
 0 142443 2252 15768 278 2127 43  قرچک

 0 170061 2615 17599 339 2998 60 ورامین و پیشوا

 یران و ... می باشد.) شامل هزینه اوالد، عائله مندي، عیدي، بن مستمري بگ1(

 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ. -مأخذ

 اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ. -          

 اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي استان تهران. -          
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  1391: بیمه شدگان (اصلی وتبعی)خدمات درمانی تحت پوشش اداره کل خدمات درمانی -14- 28

 )1(سایر اقشار و حمایتی روستایی و عشایر ایرانیان کارکنان دولت جمع شهرستان

 196976 377073 780094 984371 2338514 کل استان 

 -(2) 22221 12746 14105 49072 اسالمشهر

 -(2) 26507 -(3) -(3) 26507  بهارستان

 -(2) 22780 9405 7759 39944  پاکدشت

 -(2) 12202 -(3) -(3) 12202  پیشوا

 186717 8353 657333 896592 1748995 تهران

 -(2) 23034 1518 6823 31375 دماوند و پردیس

 -(2) 32799 23760 7505 64064 رباط کریم 

 -(2) 31286 4369 6844 42499  ري

 -(2) 16735 -(3) -(3) 16735  شمیرانات

 10230 64919 61302 17170 153621 شهریار

31581 فیروزکوه  2115 185 10858 (2)- 

 -(2) 2880 -(3) -(3) 2880  قدس

 29 45262 -(3) 9570 54861  مالرد

 -(2) 57237 9476 15888 82601 ورامین و قرچک

  ) شامل جانبازان، آزادگان، خانواده هاي معظم شهدا، روحانیون، طالب حوزه هاي علمیه و دانشجویان می باشد.1(
  ا به جز شهریار و مالرد در تهران متمرکز گردیده است.آمار همه شهرستانه) 2(
قدس و مالرد با شهرستانهاي هاي بهارستان با رباط کریم، پیشوا با ورامین و شهرستان آمار کارکنان دولت و ایرانیان ) 3(

 محاسبه شده است. شهریار

 اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران. -مأخذ
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  1391ی و تبعی) خدمات درمانی: بیمه شدگان(اصل -3-14
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 )1(مشترکین حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوري بر حسب سال برقراري حکم و نوع در پایان سال - 14- 92

 بازنشستگان فوت شده شاغالن فوت شده از کار افتادگان بازنشستگان جمع سال

1375 90020 62390 1402 7035 19193 

1380 140436 110301  1770 8719 26936 

1385 202741 153593 2203 10071 36874 

1387 235822 181751 2275 10492 41304 

1388 254513 198086 2323 10645 43459 

1389  263456 204373 2396 10803 45884 

1390  270748 208961 2525 10956 48306 

1391 280012 214966 2649 11062 51335 

  است. شدهیدنظر تجدري زمانی توسط اداره ذیربط اطالعات س) 1(
 سازمان بازنشستگی کشوري. -مأخذ

  

  1391مشترکین حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوري در استان بر حسب نوع در پایان سال  -4-14

  

14- 29مبنا: جدول                          
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آمارهاي ارائه شـده در ایـن فصـل در مـورد وضـعیت 
، آمـوزش رسـمی در 1390سواد در سرشماري سـال 

سطوح عمومی و عالی، مبارزه با بیسوادي بزرگسـاالن 
  باشد. اي غیررسمی میو آموزش فنی و حرفه

و عـالی آموزش رسمی در کشور به دو بخش عمـومی 
  شود: تقسیم می

راهنمـایی،  هـاي ابتـدایی،آموزش عمومی شامل دوره
آمــار  .باشــداي میمتوسـطه عمــومی و فنــی و حرفــه

آموزش و پرورش  سازمان مربوط به این بخش توسط 
آموزش و پـرورش شهرسـتانهاي  سازمان ،شهر تهران

اسـتثنایی و پـرورش آمـوزش  مدیریت  ،استان تهران
شهرسـتانهاي یریت آموزش و پرورش مد شهر تهران و

در ســال تحصــیلی    ارائــه شــده اســت. اســتان تهــران 
      مقطــع ،نظــام آموزشــی تغییــر یافتــه 92-1391

پیش دانشگاهی حذف گردیده و سال چهارم متوسطه 
التحصـیالن دبیرسـتانها پـس از فارغاضافه شده است. 

ــون ورودي  ــت در آزم ــپلم و موفقی ــدرك دی ــذ م اخ
کننـد کـه تحصیالت عالی خود را آغاز می دانشگاهها،

داراي سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشـد و 
  باشد. اي و تخصصی میدکتراي حرفه

شایان ذکر است عالوه بر دانشگاهها و مراکـز آمـوزش 
ت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، رعالی وابسـته بـه وزا

دانشگاه آزاد اسالمی نیز به طور مسـتقل بـه پـذیرش 

نشجو و ارائه خدمات آموزشی در سطوح عالی اقـدام دا
  . اطالعات مربوط به این فصل، توسط موسسه کندمی

  

  

پژوهش و برنامه ریزي آمـوزش عـالی و دانشـگاه آزاد 
  اسالمی تهیه و ارائه می شود.

ــژوهش و        ــه پ ــط موسس ــده توس ــه ش ــات ارائ اطالع
 برنامه ریزي آموزش عالی، تمامی مراکز آموزش عـالی
تحت پوشش وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و یـا 
وابسته به وزارتخانه ها، سـازمانها یـا نهادهـایی ماننـد 
وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت بهداشـت، درمــان و 

آموزش پزشکی، وزارت نفـت، سـازمان تربیـت بـدنی     
و ... را دربر می گیرد که مدرك اعطایی توسـط آنـان، 

حقیقـات و فنـاوري اسـت. مورد تأیید وزارت علـوم، ت
اطالعات مربوط بـه دانشـگاه آزاد بـه طـور جداگانـه، 

  جمع آوري و ارائه می شود.

نیز توسـط  اطالعات مربوط به سوادآموزي بزرگساالن 
شهر تهران و نهضت سـوادآموزي نهضت سواد آموزي 

آوري و ارائـه گردیـده جمع استان تهرانشهرستانهاي 
انـش آمـوزان  الزم قابل ذکر است که مقطـع د است.

التعلیم از مقاطع نهضـت سـواد آمـوزي حـذف شـده 
اي ایـن اطالعات مربوط به آموزش فنی و حرفهاست. 

اي فصل نیز توسـط اداره کـل آمـوزش فنـی و حرفـه
استان تهران ارائه شده است. در مورد آمار ارائـه شـده 

  توضیح نکات زیر ضروري است: 
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 دفتـري و اداري ارقام مربوط به کارکنان آموزشی، -1
شامل کارکنـان شـاغل در  سازمان آموزش و پرورش،

  باشد.انتفاعی میبخش دولتی و اعزامی به مدارس غیر

هاي مختلف ارقام مربوط به آموزشگاهها براي دوره -2
به معناي تعداد ساختمانهاي اختصاص تحصیلی لزوما ً 

باشـد. بـراي مثـال هـا نمیداده شده بـراي ایـن دوره
یـک سـاختمان در طـول سـال تحصـیلی در  چنانچه

  هاي ساعات مختلف روز  به تناوب مورد استفاده دوره
ــاختمان  ــن س ــرد، ای ــرار گی ــایی ق ــدایی و راهنم ابت
ــد.  ــد ش ــور خواه ــار منظ ــار در آم ــگاه) دو ب (آموزش

هـاي مختلـف همچنین آمار مربوط به کالسهاي دوره
  شود.تحصیلی نیز به همین روش محاسبه می

مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه  تعاریف و
  شرح زیر است: 

اي را  توانند متن سادهکلیه کسانی که می با سواد:
به فارسی و یا هر زبان دیگري بخوانند و بنویسند با 

شوند. در سرشماري عمومی نفوس و سواد تلقی می
 کلیه نوآموزان سال اول ابتدایی و  ،1390مسکن 

هضت سوادآموزي نیز باسواد سواد آموزان کالسهاي ن
اند. وضعیت سواد در سرشماري عمومی شناخته شده

در سرشماري عمومی سال  ساله و بیشتر، 10از افراد 
ساله و بیشتر و در سرشماریهاي  7از افراد  1345

و  1385 ،1375، 1365، 1355عمومی سالهاي 
  ساله و بیشتر سؤال شده است. 6 از افراد 1390

: اط روسـتایی و جمعیـت سـاکننقاط شهري، نق
  جمعیت. - 2رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم فصل 

کارکنان آموزشـی، دفتـري و اداري (شـاغل در 
کارکنان آموزشی شـامل وزارت آموزش و پرورش): 

معلم، مدیر و معلم ورزش است و کارکنـان دفتـري و 
مراقــب اداري شــامل متصــدي آزمایشــگاه و کارگــاه، 

نــاظم یــا معــاون، مــدیر، ورشــی، مربــی پر بهداشــت،
  باشد.دار میکتابدار، کارمند اداري و دفتر

منظور از تحصیل اشتغال به تحصـیل طبـق  تحصیل:
هاي رسمی آموزشی ایران یا کشورهاي خارجی برنامه

هــاي آموزشــی آمــوزش در دورهاســت. بنــابراین، 
ــان در آموزشــگاههاي ( غیررســمی ــوزش زب ماننــد آم

تحصـیل بـه حسـاب علم خصوصی) خصوصی یا نزد م
  نیامده است.

مخصوص آن دسـته از اطفـال و  آموزش استثنایی:
  مانــدگی ذهنــینوجوانــانی اســت کــه داراي عقب

و یا جسمی، معلولیت و اختالل در یـادگیري بـوده و  
ـــامل دوره آمـــادگی، ـــند و ش ـــازگار باش ـــا ناس   ی

ــدایی، ــطه و  ابت ــوزش متوس ــیلی، آم ــایی تحص راهنم
  باشد.اي میو حرفه آموزش فنی

سال است و دانش آموز  5دوره ابتدایی دوره ابتدایی:
سال تمام داشـته  6 باید اول مهرماه)( در آغاز تحصیل

 پایان دوره، باشد. به دانش آموز در صورت موفقیت در
 شـود وگواهی پایـان تعلیمـات دوره ابتـدایی داده می

  کند. یابد که در دوره راهنمایی ثبت ناماجازه می

 3دوره راهنمایی تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی:
عالوه بر علـومی سال است و دانش آموز در این دوره، 

که پیش نیاز دوره متوسطه است، سایر دروس را نیـز 
اساس معدل گیـري دروس خـاص  بیند. برآموزش می

در طول سه سال تحصیلی، دانش آموز بـه یکـی از دو 
ــه ــی و حرف ــیلی (فن ــدمات) و دوره تحص ــا خ اي و ی

شود و تعرفه نامه ثبت نـام (آموزش نظري) هدایت می
هاي تحصـیلی کـه امتیـاز الزم را در در یکی از رشـته

کند. در پایـان مورد آن کسب کرده است، دریافت می
درصـورت موفقیـت،  آموز،این دوره سه ساله، به دانش

 (راهنمـایی تحصـیلی) داده مدرك پایان دوره عمومی
  ود.شمی

مـدت ایـن  (نظام قـدیم): دوره متوسطه عمومی
سال بوده که سـال اول آن عمـومی و از سـال  4دوره 

اسـاس نتـایج آزمونهـاي  آمـوزان بـردوم به بعد دانش
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توانسـتند در هـر یـک از گرایشـهاي نظـري خود می
علوم تجربی و ریاضـی  ها ي علوم انسانی،شامل رشته(

بپردازنـد و در  اي بـه تحصـیلفنـی و حرفـهفیزیک) 
صورت موفقیت در امتحانات به اخذ گواهینامه پایـان 

  شدند.دوره متوسطه نایل می

ایـن دوره از  نظام جدید):دوره متوسطه عمومی (
آموزان ایجاد گردید و دانش 1371-72سال تحصیلی 

                                     دوره متوسطه به تدریج بر اساس این نظام شـروع بـه 
آمـوزان دوره تحصیل نمودند. در حال حاضر کل دانش

اساس نظـام جدیـد بـه تحصـیل اشـتغال  متوسطه بر
آموزان از درج جداول مربوط به دانشرو،  از این دارند.

نظر گردیـده اسـت دوره نظام قـدیم متوسـطه صـرف
باشـد کـه سـال می 3مدت دوره نظام جدید متوسطه 

و گرایشها عمومی بوده  هاپایه اول آن براي همه رشته
ــال دوم دانش ــتهو در س ــه رش ــوزان ب ــري آم هاي نظ

ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسـانی) و فنـی (
شوند و پس از طـی اي و کار دانش تقسیم میو حرفه

  گردند.دوره دو ساله به اخذ دیپلم متوسطه نائل می

مـدت ایـن دوره یـک سـال دوره پیش دانشگاهی: 
آموزان پس از گذراندن دوره متوسطه انشباشد و دمی
توانند در یکی از گرایشـهاي علـوم ریاضـی، علـوم می

تجربی و علوم انسانی این دوره را بـه پایـان رسـانند و 
  در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها شرکت کنند. 

سطح تحصیالت  بزرگساالن):دوره عمومی شبانه (
ــایی تح ــابق دوره راهنم ــن دوره مط ــیلی در در ای ص

  سال است. 3کالسهاي روزانه بوده و مدت آن 

 تحصـیالت در: بزرگسـاالن)دوره تکمیلی شبانه (
   یـا متوسـطه این دوره مشـابه دوره متوسـط عمـومی

  سال است. 4اي بوده و مدت آن فنی و حرفه

هـاي دوره هاي سازمان نهضت سواد آموزي:دوره
  کمیلــی،دوره ت ایــن ســازمان شــامل دوره مقــدماتی،

هــاي باشــد. در دورهدوره پایــانی و دوره پــنجم می

خوانـدن و سوادآموزان،  تکمیلی و پایانی بهمقدماتی، 
متــون سـاده فارســی و نیـز انجــام  نوشـتن کلمـات و

شـود. پـس از پایـان محاسبات ریاضی تعلیم داده می
هاي فـوق سـواد آمـوزان بـراي شـرکت در دوره دوره

در دوره پـنجم سـواد آمـوزان شـوند. پنجم آمـاده می
ــه پــنجم ابتــدایی آمــوزش و ماننــد دانش آمــوزان پای

تواننـد بـا شـرکت در کننـد و میپرورش تحصیل می
ــاالتر  ــه مقــاطع ب ــه ب ــات نهــایی ایــن وزارتخان امتحان

  یابند. ءتحصیلی ارتقا

شود که بـا به فردي اطالق می سوادآموز بزرگسال:
ظـام آموزشـی ن از تحصـیل در سال سـن، 10 بیش از

رسمی کشور بازمانده باشد و در کالسهاي بزرگسـاالن 
  نام کند.نهضت سوادآموزي ثبت

 بـه سـواد آمـوزي کـه در قبـول شـده: سوادآموز
امتحانات پایان دوره موفق بـه کسـب نمـرات قبـولی 

ــده، ــه  گردی ــول شــده در امتحــان گفت ــوادآموز قب س
  شود.می

 ال اسـت وس 2دوره تربیت معلم  دوره تربیت معلم:
سـاله  2کسانی که داراي مدرك دیپلم هستند و دوره 

تربیت معلم را در این مراکز به پایان رسانند بـه اخـذ 
  شوند.مدرك کاردانی در رشته مربوط نایل می

شـود کـه به موسسه آموزش عالی گفته می دانشگاه:
حـــداقل از ســـه دانشـــکده یـــا دو  دانشـــکده و دو 

وجـه تمـایز دانشـگاه از آموزشکده تشکیل شده باشد. 
ــت در دوره ــالی، فعالی ــوزش ع ــز آم ــایر مراک ــاي س ه

کارشناسی ارشد و دکترا است. دانشگاهها با توجـه بـه 
نوع و زمینه هاي فعالیت خود بـه سـه گـروه تقسـیم 

دانشگاه جامع، دانشگاه تخصصی و دانشـگاه  شوند:می
  کاربردي. -علمی

ن سـازمانی اسـت کـه از بـی مرکز آمـوزش عـالی:
پـذیرد و دارندگان دیپلم متوسطه یا باالتر دانشجو می
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التحصـیالن خـود مــدرك کـاردانی یـا بــاالتر بـه فارغ
  دهد.می

کـارآموزان) سـازمان آمـوزش آموزش دیدگان (
افـرادي هسـتند کـه بـراي  اي کشـور:فنی و حرفه

اي خاص، بازآموزي یـا ارتقـاء مهـارت فراگرفتن حرفه
آموزشـی ایـن سـازمان،  براي مدت معینی در مراکـز

  بینند.آموزش می

مرکز آموزش ثابت در سـازمان آمـوزش فنـی و 
 5متشکل از حـداقل  محلی دولتی، اي  کشور:حرفه

کارگــاه آموزشــی اســت کــه داراي هــویتی قانونمنــد 
معاونت راهبـردي باشد و ساختار آن مورد تصویب می

ریزي ســازمان مــدیریت و برنامــهریاســت جمهــوري (
  رار گرفته است.ق )کشور

 

  گزیده اطالعات:

نظام آموزشی تغییر  1391- 92در سال تحصیلی 
یافته و مقطع پیش دانشگاهی حذف گردیده  و سال 

در دوره هاي روزانه چهارم متوسطه اضافه شده است. 
 935و شبانه و استثنایی استان حدود یک میلیون و 

 اند که از هزار دانش آموز مشغول به تحصیل بوده 
     دانش آموز پسرهزار نفر  989حدود ن تعداد ای
درصد) و مابقی دختر بوده اند. همچنین از  1/51(

هزار نفر در دوره  977حدود این تعداد دانش آموز 
هزار نفر در دوره راهنمایی،  319بیش از ابتدایی، 

هزار نفر در دوره متوسطه مشغول به  509 حدود
       صیلی تحصیل بوده اند که نسبت به سال تح

، دوره افزایش درصد 4/20دوره ابتدایی 91-1390
  2/0و دوره متوسطه کاهشدرصد  9/33راهنمایی 

درصد کاهش داشته است. همچنین در این سال 
آمادگی بوده اند که  هزار نفر در دوره 57حدود 

داشته  کاهشدرصد  4/29نسبت به سال گذشته 
  است. 

نفر در هزار  306حدود  1391-92در سال تحصیلی 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی 

درصد آنها در دانشگاه آزاد  2/35پذیرفته شده اند که 
  اسالمی پذیرفته شده اند.

در این سال تعداد کل  دانشجویان استان بیش از یک 
درصد آنان  4/30هزار نفر بوده اند که  36میلیون و 

تحصیل بوده اند. از  در دانشگاه آزاد اسالمی در حال
درصد در مقطع کاردانی (فوق  1/18کل دانشجویان 

درصد در مقطع کارشناسی (لیسانس)،  3/60دیپلم)، 
درصد در مقطع کارشناسی ارشد (فوق  8/16

درصد در مقطع دکتراي حرفه اي و  9/4لیسانس) و 
  تخصصی مشغول به تحصیل بوده اند.

ار نفر از هز 159بیش از  1390-91در سال تحصیلی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی 

درصد در گروه  8/3استان فارغ التحصیل شده اند که 
         درصد در گروه علوم انسانی،  7/47پزشکی، 

درصد در گروه  33درصد در گروه علوم پایه،  2/6
درصد در گروه کشاورزي و  6/2فنی و مهندسی، 

در گروه هنر فارغ التحصیل درصد  8/6دامپزشکی و 
  شده اند.
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 1390جنس: آبان  بر حسبساله و بیشتر و تعداد باسوادن  6جمعیت  -1-15

 شرح
 باسواد جمعیت

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 4921685 5194863 10116548 5556454 5626927 11183381 کل استان 

 .1390آبان ماه  -می نفوس و مسکنمرکز آمار ایران. سرشماري عمو -مأخذ
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 1390جنس و سن: آبان  بر حسبساله و بیشتر و تعداد باسوادن  6جمعیت  -2-15

 گروه سنی
 زن مرد مرد و زن

 باسوادان جمعیت  باسوادان جمعیت  باسوادان جمعیت 

 4921685 5556454 5194863 5626927 10116548 11183381 جمع

 274349 299143 287110 312866 561459 612009 ساله 9-6

 392213 398557 408824 416408 801037 814965 ساله 14-10

 430596 438153 435094 447236 865690 885389 ساله 19-15

 618911 636477 596847 618720 1215758 1255197 ساله 20- 24

 728804 752434 711587 741741 1440391 1494175 ساله 25- 29

 583341 607129 596697 623184 1180038 1230313 ساله 34-30

 432498 464014 463386 495964 895884 959978 ساله 39-35

 393643 436378 420723 449937 814366 886315 ساله 44-40

 330076 382121 356395 386162 686471 768283 ساله 45- 49

 267379 330539 293207 327863 560586 658402 ساله 54-50

 186647 252222 221268 253044 407915 505266 ساله 59-55

 115480 178149 147087 175994 262567 354143 ساله 64-60

 75276 133585 98960 126846 174236 260431 ساله 69-65

 42022 95177 70132 101540 112154 196717 ساله 70- 74

 48689 149524 81387 141308 130076 290832 ساله و بیشتر 75

 1761 2852 6159 8114 7920 10966  نامشخص

 .1390آبان ماه  -مرکز آمار ایران. سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مأخذ
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 دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتري و اداري کلیه دوره هاي تحصیلی-3-15

 سال و دوره تحصیلی

 کنان آموشی، دفتري و اداريکار دانش آموزان

 )1(کل دختر پسر جمع
 )2(آموزشی 

 زن مرد جمع 

81 -1380 3030125 1539449 1490676 160836 107097 30915 76182 

86-1385 2527238 1279481 1247757 148022 104150 48234 55916 

88-1387 2383919 1209282 1174637 130994 100234 35451 64783 

89 -1388 2300950 1177879 1123071 123045 91342 26439 64903 

90-1389  1937638  987593  950045  98904  67935  18340  49595  
91-1390  1958795  1000084  958711  106819  70409  18503  51906  

92 -1391)3( 1934571 988708 945863 101497 71171 17781 53390 

95 60 26965 29722 56687 آمادگی  0 59 

 26687 4107 30794 43551 474973 501776 976749 ابتدایی

 9840 5501 15341 21132 154647 164478 319125 راهنمایی

 16804 8173 24977 36720 258110 250841 508951 متوسطه و پیش دانشگاهی

 0(4) 0(4) 0(4) 5 637 517 1154  عمومی شبانه (راهنمایی)
 0(4) 0(4) 0(4) 29 30531 41374 71905 تکمیلی شبانه (متوسط)
 0(4) 0(4) 0(4) 0 0 0 0 پیش دانشگاهی شبانه 

) کل کارکنان آموزشی، دفتري و اداري شامل کارکنان رسمی و پیمانی (دولتی و اعزامی به غیرانتفاعی) حق التدریس و 1(
 باشد.قراردادي دولتی و کارکنان استخدامی بخش خصوصی مدارس غیرانتفاعی می 

 معلم و معلم ورزش می باشد. - ) کارکنان آموزشی شامل معلم، مدیر2(
 ) اطالعات شامل آموزش استثنایی نیز می باشد.3(
 دوره هاي روزانه انتخاب می شوند. ) کارکنان دوره هاي عمومی، تکمیلی و پیش دانشگاهی شبانه، از کارکنان4(

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ
 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        
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 دانش آموزان بر حسب جنس -1-15

 

  
  

  15-3مبنا: جدول 
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 1391- 92شهرستان: سال تحصیلی بر حسبدانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتري و اداري کلیه دوره هاي تحصیلی -4-15

 شهرستان

 ی، دفتري و اداريکارکنان آموش دانش آموزان

 کل دختر پسر جمع
 آموزشی

 زن مرد جمع 

 53390 17781 71171 101497 945863 988708 1934571 )1(جمع

 2803 1104 3907 5570 44831 49165 93996 اسالمشهر

 2038 1251 3289 4659 48065 50200 98265  بهارستان

 1525 734 2259 3281 28255 30174 58429 پاکدشت

 272 122 394 547 4172 4646 8818  پردیس

 434 266 700 1001 7337 7997 15334  پیشوا

 32192 7875 40067 57153 558627 579573 1138200 و شمیرانات تهران

 510 263 773 1136 7347 8065 15412 دماوند
 1092 567 1659 2466 21652 23225 44877 رباط کریم

3741 57881 60178 118059 ري  5237 1295 3942 

 2978 1507 4485 6287 60287 62841 123128 شهریار

 166 118 284 412 2510 2464 4974 فیروزکوه

 1252 652 1904 2652 26027 27301 53328 قدس

 1160 583 1743 2520 21472 23174 44646  قرچک
 1499 802 2301 3231 31664 32489 64153 مالرد

73625 27216 52952 ورامین  3169 2169 642 1527 

  ) اطالعات شامل آموزش استثنایی نیز می باشد.1(
 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -          
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 1391-92یلیکارکنان آموزشی، دفتري و اداري کلیه دوره هاي تحصیلی بر حسب مدرك تحصیلی: سال تحص - 5-15

 کل کارکنان مدرك تحصیلی
 کارکنان آموزشی 

 زن مرد مرد و زن 

 53390 17781 71171 101497 )1(جمع

 11 4 15 2676 کمتر از دیپلم

 3600 616 4216 8282 دیپلم

 14954 3798 18752 24466 فوق دیپلم

 34825 13363 48188 66073 لیسانس و باالتر

  زش استثنایی نیز می باشد.) اطالعات شامل آمو1(
 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        
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  1391-92کارکنان آموزشی، دفتري و اداري آموزش و پرورش استان: سا ل تحصیلی  -2-15

  

  
  

  15-5مبنا: جدول 
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 دوره تحصیلی بر حسباد آموزشگاه مدارس غیرانتفاعی تعد -15- 6

 پیش دانشگاهی متوسطه راهنمائی ابتدائی سال تحصیلی

76- 1375 524 633 472 3 

81 -1380 498 643 717 421 

86-1385 610 667 1265 693 

88-1387 626 603 951 628 

89 -1388 670 605 877 598 

90-1389  552  578  913  545  

91-1390  592  546  727  57  

92 -1391 655 507 745 0 

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 دوره تحصیلی بر حسبدانش آموزان مدارس غیرانتفاعی  -15- 7

 پیش دانشگاهی متوسطه راهنمائی ابتدائی سال تحصیلی

76- 1375 54721 69210 65733 146 

81 -1380 62091 77430 89014 16140 

86- 1385 70680 63644 97186 20193 

88-1387 75314 61280 83795 18605 

89 -1388 76969 61578 81182 18932 

90-1389  65456  58492  90775  17948  

91-1390  69426 59637 81264 2116 

92 -1391 88296 38402 88092 0 

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

 دانش آموزان، کارکنان آموزشی، دفتري و اداري، آموزشگاهها و کالسهاي دوره آموزش استثنائی-8-15

               سال تحصیلی     
 و شهرستان

 دانش آموز
ارکنان آموزشی، دفتري      ک

 کالس آموزشگاه و اداري

 آموزشی کل  دختر پسر جمع

81 -1380 13025 7320 5705 3229 2829 119 1507 

86- 1385 11939 6872 5067 3502 2858 214 1563 

88-1387 12338 6135 6203 3195 2614 222 1567 

89 -1388 12700 7333 5367 3481 2724 226 1615 

90-1389  9691  5666  4025  2709  2108  191  1420  
91-1390  9696 5915 3781 2881 2328 278 1353 

92 -1391 9821 5867 3954 2526 1516 271 1565 

 73 13 86 126 155 237 392 اسالمشهر

 83 9 60 91 252 321 573  بهارستان

 57 13 52 75 163 239 402 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 947 161 881 1576 2288 3373 5661 ردیس و شمیراناتپ تهران،

 22 7 24 30 43 48 91 دماوند

 18 5 17 26 0 83 83 رباط کریم

 81 17 131 207 361 400 761 ري
 68 11 77 118 326 222 548 شهریار

 4 3 5 8 22 12 34 فیروزکوه

 40 4 39 53 104 105 209 قدس
 22 4 17 28 78 83 161  قرچک

 84 10 64 97 27 495 522 دمالر

 66 14 63 91 135 249 384 ورامین 

 مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران. -مأخذ

 مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهاي استان تهران. -        
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1391-92دوره هاي آموزشی سال تحصیلی:  بر حسبدانش آموزان دوره استثنائی  -9-15

 دانش آموز تحصیلی دوره

 9821 جمع

 1235 آمادگی

 5826 ابتدائی

 1512 مهارتهاي عمومی

 538 راهنمائی

 710 متوسطه و پیش دانشگاهی

 مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهرتهران. -مأخذ

 مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهاي استان تهران. -        

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

 دانش آموزان، کارکنان آموزشی، دفتري و اداري، آموزشگاهها و کالسهاي دوره آمادگی -10-15

سال تحصیلی                    
 و  شهرستان

کارکنان آموزشی، دفتري  دانش آموز
 کالس آموزشگاه )1(و اداري

 آموزشی کل  دختر پسر جمع

76- 1375  28271 14426 13845 2214 1658 378 1488 
81 - 1380  66257 33139 33118 3050 2146)2( 1474 3197 

86- 1385 100390 49404 50986 1833 1389 2542 4743 

88-1387 81770 37607 44163 30 2 2186 3522 

89 -1388 92938 51656 41282 62 47 2400 4124 

90- 1389  69320  33746  35574  15  8  1783  2386  
91-1390  80250 40108 40142 37 15 1924 3474 

92 -1391 56687 29722 26965 60 59 1817 2314 

 162 95 0 0 1755 2244 3999 اسالمشهر

 125 85 0 0 1823 2027 3850  بهارستان

 72 67 0 1 917 1212 2129 پاکدشت

 12 14 0 0 177 187 364  پردیس

 7 6 0 0 211 245 456  پیشوا

55 55 13069 13779 26848 تهران و شمیرانات  960 1285 

 24 28 0 0 329 339 668 دماوند

 57 39 0 0 529 665 1194 رباط کریم

 126 121 0 0 1677 1868 3545 ري

 101 154 4 4 2139 2093 4232 شهریار
 20 6 0 0 155 138 293 فیروزکوه

 104 68 0 0 1264 1442 2706 قدس

 56 51 0 0 897 1054 1951  قرچک

 81 45 0 0 1066 1290 2356 مالرد
 82 78 0 0 957 1139 2096 ورامین 

 به بخش غیردولتی واگذار شده است. 1387-1388سال  از) اطالعات کارکنان آموزشی، دفتري و اداري 1(
 ) اطالعات فقط شامل شهرستانهاي تهران و شمیرانات می باشد.2(

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ
 ش شهرستانهاي استان تهران.سازمان آموزش و پرور -



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 دانش آموزان، کارکنان آموزشی، دفتري و اداري، آموزشگاهها و کالسهاي دوره ابتدائی -11-15

سال تحصیلی                   
 و شهرستان

کارکنان آموزشی، دفتري  دانش آموز
 کالس آموزشگاه و اداري

 آموزشی کل  دختر پسر جمع

76- 1375  1377594 710193 667401 59759 39813 4304 41042 
81 - 1380 1064958 549295 515663 52299 37276 3967 35482 

86- 1385 958005 493238 464767 47109 33785 3834 33856 

88-1387 950539 486075 464464 42697 33087 3603 32618 

89 -1388 949820 494791 455029 39429 29706 3609 33306 

90-1389  802189  410691  391498  34245  23392  3298  28595  
91-1390  811422 415589 395833 38280 24567 2959 28713 

92 -1391  976749 501776 474973 43551 30794 3163 34739 

 1521 126 1616 2362 22016 23356 45372 اسالمشهر
 1720 116 1487 2137 25989 27548 53537  بهارستان
48532 پاکدشت  16811 15674 1547 1088 127 1178 

 171 28 150 211 1787 2010 3797  پردیس
 386 54 339 490 4072 4460 8532  پیشوا

 20141 1745 17137 24232 274080 287959 562039 تهران و شمیرانات
 358 56 353 493 3807 4142 7949 دماوند

 868 87 776 1115 11397 12122 23519 رباط کریم

 2128 215 2208 3129 29089 30674 59763 ير

 2162 208 1923 2674 30796 32705 63501 شهریار

 134 27 137 194 1231 1239 2470 فیروزکوه

 892 65 763 1060 13743 14437 28180 قدس

 808 65 765 1057 11659 12562 24221  قرچک

 1218 113 1079 1481 16911 17896 34807 مالرد
 1054 131 973 1369 12722 13855 26577 ورامین 

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

دانش آموزان، کارکنان آموزشی، دفتري و اداري، آموزشگاهها و کالسهاي دوره راهنمائی-12-15  

سال تحصیلی                 
رستانو شه    

ي کارکنان آموزشی، دفتر دانش آموز
 کالس آموزشگاه و اداري

 آموزشی کل دختر پسر جمع

76- 1375  948970 489560 459410 38438 24483 2908 27034 

81 - 1380  834065 435399 398666 44504 30021 2864 25695 

86- 1385  624744 324217 300527 38822 27125 2748 22146 

88-8713  577608 297458 280150 34882 27224 2547 20028 

89 -1388  565438 289709 275729 32157 24412 2436 19952 

90-1389  482470 248153 234317 25080 17713 2113 17002 
91-1390  483136 248323 234813 26532 18064 2102 17194 

92 -1391  319125 164478 154647 21132 15341 1898 38115  

 467 69 834 1124 6905 7307 14212 اسالمشهر

 508 54 761 1050 7835 8220 16055 بهارستان

 331 73 498 725 4584 4984 9568 پاکدشت
 55 15 89 116 611 698 1309 پردیس

 108 26 165 224 1236 1441 2677 پیشوا

 7153 1116 8479 11682 93421 98718 192139 تهران و شمیرانات

اونددم  2562 1348 1214 235 162 32 103 

 259 50 368 542 3520 3912 7432 رباط کریم

 656 120 1038 1411 8946 9763 18709 ري

 675 125 996 1357 9599 10278 19877 شهریار

 38 12 57 78 365 406 771 فیروزکوه

 278 35 458 619 3965 4093 8058 قدس

 245 39 407 573 3452 3721 7173 قرچک

 332 54 530 710 4806 5030 9836 مالرد

 330 78 499 686 4188 4559 8747 ورامین 
  سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ
  سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 13-15- دانش آموزان، کارکنان آموزشی، دفتري و اداري، آموزشگاهها و کالسهاي دوره متوسطه(1)

سال تحصیلی                 
و شهرستان   

ي کارکنان آموزشی، دفتر دانش آموز
 کالس آموزشگاه و اداري

 آموزشی کل دختر پسر جمع

76- 1375  792400 387240 405160 33572 22189 1893 22164 

81 - 1380  795416 386907 408509 48720 31545 2510 18169 

86- 1385  653219 203053  332914 50670 34746 2847 26715 

88-1387  598540 301573 296967 45899 33887 2715 26115 

89 -1388  548580 275292 273288 42311 31450 2460 22976 

90-1389  444772 223750 221022 35082 23170 2165 18897 
91-1390  342435 167239 175196 25265 15781 1823 17114 

92 -1391  508951 250841 258110 36720 24977 2250 21641 

 870 82 1457 2081 10766 11089 21855 اسالمشهر
 842 73 1041 1471 11024 11507 22531 بهارستان

 505 58 673 1007 6164 6077 12241 پاکدشت

 111 16 155 218 1143 1244 2387 پردیس
 150 20 196 285 1571 1640 3211 پیشوا

و شمیراناتتهران   323193 158121 165072 21184 14396 1456 14263 

 174 29 258 406 1630 1840 3470 دماوند

 448 52 515 807 5325 5513 10838 رباط کریم

 1167 126 1991 2869 14683 13405 28088 ري

 1066 112 1562 2249 15350 14875 30225 شهریار

 55 9 90 140 646 580 1226 فیروزکوه

 466 45 683 967 6145 6160 12305 قدس

 347 38 571 887 4933 5071 10004 قرچک

 557 56 692 1038 7217 7355 14572 مالرد

 620 78 697 1111 6441 6364 12805 ورامین 

) شامل دوره فنی، حرفه اي و کشاورزي و کار و دانش نیز می باشد.1(  

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران -مأخذ  

سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -          



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

 دانش آموزان، کارکنان آموزشی، دفتري و اداري، آموزشگاهها و کالسهاي دوره پیش دانشگاهی -14-15

سال تحصیلی                     
 و شهرستان

 دانش آموز
کارکنان آموزشی، دفتري 

 کالس آموزشگاه و اداري

 آموزشی کل  دختر پسر جمع

76- 1375  11280 5222 6058 148 75 51 355 

81 - 1380 142954 58737 84217 4405 2948 969 4688 

86- 1385 85430 30434 54996 4243 2952 1029 3787 

88-1387 83981 31723 52258 3890 3020 1050 3768 

89 -1388 74355 27735 46620 3416 2764 949 3337 

90-1389  65617  26354  39263  1648  1456  1074  2966  
91-1390  21694  8058  13636  400  395  278  878  

92 -1391 0 0 0 0 0 0 0 

  اطالعات پیش دانشگاهی در دوره متوسطه محاسبه شده است.) 1(
 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ
 .سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران -        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 دانش آموزان، آموزشگاهها و کالسهاي دوره عمومی شبانه (راهنمائی)-15-15

 سال تحصیلی
 دانش آموز

 کالس آموزشگاه
 زن مرد جمع 

76-1375 15895 9302 6593 75 484 

81 -1380 12803 5922 6881 88 455 

86-1385 9386 3121 6265 66 340 

88-1387 5906 1474 4432 76 286 

89 -1388 3426 752 2674 39 274 

90-1389  2234  791  1443  61  237  

91-1390  2556 1197 1359 79 440 

92 -1391 1154 517 637 63 75 

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        

  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

 نش آموزان، آموزشگاهها و کالسهاي دوره تکمیلی شبانه (متوسطه)دا - 16-15

 سال تحصیلی
 دانش آموز

 کالس آموزشگاه
 زن مرد جمع 

76-1375 53437 32262 21175 119 1643 

81 -1380 66887 43306 23581 254 2451 

86-1385 65952 42306 23646 317 3121 

88-1387 56844 37301 19543 381 2970 

89 -1388 43635 25011 18624 252 2241 

90-1389  56568  36018  20550  393  3825  

91-1390  59885 37862 22023 475 4133 

92 -1391 71905 41374 30531 516 3748 

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 دانش آموزان، آموزشگاهها و کالسهاي دوره پیش دانشگاهی شبانه - 15- 17

 سال تحصیلی
 دانش آموز

 کالس آموزشگاه
 زن مرد جمع 

76-1375 )1( 49 43 6 3 5 

81 -1380 35764 20470 15294 218 1068 

86-1385 18173 9584 8589 181 778 

88-1387 16393 9936 6457 212 735 

89 -1388 10058 5600 4458 143 467 

90-1389  4777  2424  2353  108  305  

91-1390  1698 662 1036 33 104 

92 -1391 0 0 0 0 0 

فقط شامل اطالعات آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران( بجز شهرستانهاي تهران  1375-76) اطالعات سال 1(
 و شمیرانات) می باشد.

 تهران. سازمان آموزش و پرورش شهر -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

 1391-92 رشته، جنس و شهرستان: بر حسبدانش آموزان دوره متوسطه عمومی  -15- 18

 شهرستان
 پایه اول کل 

 دختر پسر  دختر پسر جمع

 74777 78391 258110 250841 508951 کل استان 

18552 اسالمشهر  11089 10766 3479 3176 

 3668 4043 11024 11507 22531  بهارستان

 1970 2057 6164 6077 12241 پاکدشت
 378 405 1143 1244 2387  پردیس

 519 615 1571 1640 3211  پیشوا

 46444 47639 165072 158121 323193 تهران و شمیرانات

 482 563 1630 1840 3470 دماوند

81083 رباط کریم  5513 5325 1811 1618 

 4235 4352 14683 13405 28088 ري

 4419 4810 15350 14875 30225 شهریار

 194 180 646 580 1226 فیروزکوه

 1943 2036 6145 6160 12305 قدس

 1551 1757 4933 5071 10004  قرچک
 2210 2517 7217 7355 14572 مالرد

 1970 2127 6441 6364 12805 ورامین

☜ 
  
  
  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1391-92رشته، جنس و شهرستان:  بر حسبدانش آموزان دوره متوسطه عمومی  -15- 18

 شهرستان

 پایه دوم و سوم

 کاردانش فنی و حرفه اي  متوسط نظري

 دختر پسر  دختر پسر  دختر پسر

 22485 32613 19262 29317 98252 80018 کل استان 

4211 756 1400 4026 3122 اسالمشهر  1252 

 1255 2323 327 818 4390 3318  بهارستان

 828 1265 329 573 2203 1703 پاکدشت

 99 201 131 110 360 392  پردیس

 126 234 196 157 548 510  پیشوا

 12520 16610 13449 19462 62792 52353 تهران و شمیرانات

 230 389 132 278 558 481 دماوند
 598 946 270 533 2055 1729 رباط کریم

 1756 2289 1184 1563 5265 3948 ري

 1050 1803 1187 2011 6352 4858 شهریار
 86 140 104 46 181 154 فیروزکوه

 683 1300 324 354 2283 1926 قدس

 724 912 324 499 1640 1403  قرچک

 680 1045 143 571 3071 2444 مالرد
 598 1042 406 942 2528 1677 ورامین

☜ 
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

 (دنباله)1391-92رشته، جنس و شهرستان:  بر حسبدانش آموزان دوره متوسطه عمومی  -15- 18

 شهرستان

 چهارمپایه 

 متوسط نظري

 دختر پسر

 43334 30502 کل استان 

 1556 974 اسالمشهر

 1384 1005  بهارستان

 834 479 پاکدشت

 175 136  پردیس

 182 124  پیشوا

 29867 22057 تهران و شمیرانات

 228 129 دماوند

 784 494 رباط کریم

 2243 1253 ري

 2342 1393 شهریار

 81 60 فیروزکوه
 912 544  قدس

 694 500  قرچک

 1113 778 مالرد

 939 576 ورامین

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. -مأخذ

 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -        
  
  
  
  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1(سن بر حسبسوادآموزان بزرگسال کلیه دوره هاي سازمان نهضت سوادآموزي  -19-51

 ساله و بیشتر 50 ساله 40- 49 ساله 30-39 ساله 20- 29 ساله 10-19 جمع دوره و سال
       جمع

1365 133078 9755 57215 45315 20793 0 
1370 163194 19460 48996 49320 26647 18771 
1375 88913 10115 24660 29616 15941 8581 
1380 43059 5147 8427 13275 9525 6685 
1385 83732 5326 11049 22882 22768 21707 
1387 62785 2315 10030 18042 20647 11751 
1388 40998 1021 6294 13543 17816 2324 
1389  18699  441  2360  5887  9335  676  
1390  15100  397  1572  4463  8408  260  
1391 24909 365 2211 7028 14814 491  

              مقدماتی
1365 90306 5791 40034 28598 15883 0 
1370 75901 7914 22458 22957 13063 9509 
1375 38500 3983 9956 12611 7523 4427 
1380 18104 2419 3490 5129 3900 3166 
1385 33998 2293 4676 8518 8855 9656 
1387 37675 1210 6053 10914 12526 6972 
1388 19710 595 3277 6507 8456 875 
1389  7254  222  962  2253  3579  238  
1390  5  0  5  0  0  0  

       تکمیلی
1365 42772 3964 17181 16717 4910 0 
1370 66527 7567 19825 20756 10925 7454 
1375 27864 2849 7980 9538 4953 2544 
1380 12516 1352 2504 3862 2857 1941 
1385 24317 1485 3154 6609 6692 6377 
1387 25092 1105 3977 7128 8116 4766 
1388 21244 426 3016 7024 9342 1436 
1389  10468  205  1313  3351  5246  353  
1390  7006  160  764  2317  3620  145  
1391  3532 23 268 1166 1980 95  

☜ 
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  (دنباله) )1(سن بر حسبکلیه دوره هاي سازمان نهضت سوادآموزي سوادآموزان بزرگسال  -19-15

 ساله و بیشتر 50 ساله 40- 49 ساله 30-39 ساله 20- 29 ساله 10-19 جمع دوره و سال

       پایانی

1365 0 0 0 0 0 0 

1370 13448 2405 4178 3673 1842 1350 

1375 14178 1841 4101 4817 2338 1081 

1380 7788 805 1489 2718 1764 1012 

1385 14606 893 1740 4407 4150 3416 

1387 18 0 0 0 5 13 

1388 44 0 1 12 18 13 

1389  977  14  85  283  510  85  

              )2(پنجم
1365  0  0  0  0  0  0  
1370  7318  1574  2535  1934  817  458  
1375  8371  1442  2623  2650  1127  529  
1380  4651  571  944  1566  1004  566  
1385  10811  655  1479  3348  3071  2258  
1386  7799  557  992  2272  2180  1798  

       سوادآموزي

1390  8089 237 803 2146 4788 115 

1391 21387 342 1943 5862 12834 406 

و تکمیلی، دوره  با ادغام دوره هاي مقدماتی صورت که تغییر کرده،  به ایندوره هاي نهضت سوادآموزي از سال جاري ) 1(
  نیز حذف گردیده است. و دوره هاي  پایانی و پنجم  سوادآموزي ایجاد گردیده

  دوره پنجم از ساختار آموزشی دوره هاي سوادآموزي حذف شده است. 1387) از سال 2(
  تهران.شهرنهضت سوادآموزي  -مأخذ
 تهران.شهرستانهاي استان نهضت سوادآموزي  -        

  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 نقاط شهري و روستائی بر حسبدآموزان بزرگسال و کالسهاي دوره تکمیلی سازمان نهضت سواد آموزي سوا -20-15

  ) اطالعات مربوط به کالس ها از سوي نهضت شهرستانها ارائه نگردیده است.1(
  معاونت سوادآموزي -شهرتهراننهضت سوادآموزي  -مأخذ
 نهضت سوادآموزي شهرستانهاي استان تهران. -        

 سال و شهرستان
 )1(کالس سوادآموز

 روستائی شهري  جمع روستائی شهري جمع

1365 42772 36811 5961 2591 2183 408 

1370 66527 54361 12166 4097 3340 757 

1375 27864 22987 4877 2089 1730 359 

1380 12516 9990 2526 1106 898 208 

1385 24317 20285 4032 2054 1725 329 

1387 25092 20696 4396 2341 1935 406 

1388 21244 17450 3794 2101 1740 361 

1389  10468  9040  1428  1663  1422  241  
1390  7006  6013  993  730  629  101  

1391 3532 3175 357 310 310 - 

 - - - 78 406 484 اسالمشهر

  -  -  -  31  592  623  بهارستان
 - - - 12 76 88 پاکدشت

 0 302 302 0 1056 1056 و پردیس تهران

 - - - 0 6 6 دماوند

 - - - 105 370 475 رباط کریم

 - - - 91 76 167 ري

 0 8 8 0 25 25 شمیرانات

 - - - 16 165 181 شهریار

 - - - 1 15 16 فیروزکوه

 - - - 6 309 315 قدس

 - - - 17 61 78 مالرد

 - - - 0 18 18 و قرچک پیشوا ،ورامین
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نقاط شهري و  بر حسبسازمان نهضت سواد آموزي  )1(آموزان بزرگسال و کالسهاي دوره سوادآموزيسواد -12-15
 1391-92 در سال تحصیلی روستائی

 با ادغام دوره هاي  مقدماتی و تکمیلی، دوره سوادآموزي ایجاد گردیده است. 1390سال در ) 1(

 شهرستان
 کالس سواد آموز

 روستائی شهري  جمع روستائی شهري جمع

 0 1120 )2(1120 2476 18911 21387  کل استان 

 - - - 223 1554 1777 اسالمشهر

 - - - 266 2581 2847  بهارستان

  -  -  -  43  1060  1103 پاکدشت

  0  1119  1119  0  3541  3541 و پردیس تهران

  -  -  -  41  230  271 دماوند

  -  -  -  284  930  1214 رباط کریم

  -  -  -  902  1241  2143 ري

  0  1  1  0  7  7 شمیرانات

  -  -  -  325  2897  3222 شهریار

  -  -  -  5  81  86 فیروزکوه

  -  -  -  23  2492  2515 قدس

  -  -  -  113  895  1008 مالرد

  -  -  -  251  1402  1653 و قرچک پیشوا ،ورامین

  ) اطالعات مربوط به کالس ها از سوي نهضت شهرستانها ارائه نگردیده است.2(
  تهران.شهرادآموزي نهضت سو -مأخذ

 
  
 
 
 



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1(دانشجویان، کارکنان آموزشی، دفتري و اداري کالسهاي دوره تربیت معلم -15- 22

 سال تحصیلی
 کارکنان آموزشی، دفتري و اداري دانشجو

 کالس
 آموزشی کل  زن مرد جمع 

81 -1380 2349 988 1361 560 271 156 

86-1385 7473 3673 3800 696 244 281 

88-1387 3289 1509 1780 0 0 140 

89 -1388 901 699 202 175 146 44 

90-1389  199  100  99  91  25  12  

91-1390)2(  1497  793  704  120  58  48  

 .برگزار نمی گرددآموزش و پرورش شهر تهران دوره تربیت معلم در  ،به بعد 1386-87 تحصیلی از سال) 1(

  ره تربیت معلم به دانشگاه فرهنگیان واگذار شده است.به بعد دو  1391-92) از سال تحصیلی 2(
 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران. -مأخذ
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 عنوان دانشگاهی  بر حسبکل کارکنان آموزشی و کارکنان آموزشی تمام وقت دانشگاهها، مراکز آموزشی عالی  -23-15

سال تحصیلی و            
 زشیمراکز آمو

 کل کادر هیئت علمی

 مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد جمع 

76-1375 11313 602 1116 4446 4723 426 

81 -1380 13050 807 1393 5945 4632 273 

86-1385 14010 1262 2105 6672 3761 210 

88-1387 16482 1152 1908 5911 6924 587 

89 -1388 29556 2739 2985 9981 13398 453 

90-1389  23365  1647  2974  9527  8979  238  
91-1390  23403  1696  3133  9946  8225  403  

92 -1391 26862 2172 3992 12051 8311 336 

 282 7751 11262 3817 2111 25223 دانشگاهها

 49 239 87 19 3 397 دانشکده ها

 0 60 36 5 1 102 آموزشکده ها
 0 25 96 18 1 140 مراکز آموزش عالی

 5 88 227 46 11 377 موسسه آموزش عالی

 0 148 343 87 45 623 مراکز پژوهشی

☜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)دانشگاهی عنوان بر حسبشی عالی کل کارکنان آموزشی و کارکنان آموزشی تمام وقت دانشگاهها،مراکز آموز-23-15

سال تحصیلی و     
 مراکز آموزشی

 کادر هیئت علمی تمام وقت کل کادر غیرهیئت علمی

 مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد جمع پاره وقت تمام وقت

76-1375 1286 3284 7782 365 710 3262 3196 249 

81 -1380 1291 3512 8241 511 880 3731 2925 194 

86-1385 1039 5974 9083 795 1472 4561 2154 101 

88-1387 782 2114 8908 803 1441 4196 2337 131 

89 -1388 929 8107 17980 1405 2590 8337 5468 180 

90-1389  1478  14817  15579  1346  2477  7336  4294  126  
91-1390  1503  12074  16583  1405  2704  7819  4477  178  

92 -1391 375 19441 17533 1555 2970 8504 4376 128 

6796 2845 1524 16439 16824 204 دانشگاهها  4013 91 
 37 140 49 13 0 239 276 18 دانشکده ها

 0 16 11 0 0 27 1191 152 آموزشکده ها
 0 25 91 17 1 134 0 0 مراکز آموزش عالی

 0 36 90 16 2 144 671 1 موسسه آموزش عالی
 0 146 297 79 28 550 479 0 مراکز پژوهشی

 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی. -مأخذ
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  1391-92 : سال تحصیلیکارکنان آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بر حسب عنوان دانشگاهی -3-15

  

  
  

  15-23مبنا: جدول 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 عنوان دانشگاهی بر حسبکارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  -15- 24

 فاقد رتبه موزشیارمربی آ مربی  استادیار دانشیار استاد جمع سال تحصیلی

81 -1380 7745 519 325 1815 3973 295 818 

86-1385 11945 359 395 2799 6168 158 2066 

88-1387 13177 316 404 2845 4917 197 4498 

89 -1388 16754 372 517 3682 6893 189 5101 

90-1389  14793  360  515  3557  6711  113  3537  

91-1390  14875  363  540  3543  6705  111  3613  

92 -1391 16664 349 575 3816 8508 539 2877 

 دانشگاه آزاد اسالمی. مرکز اطالعات، آمار و کامپیوتر. -مأخذ
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گروه عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلی                     بر حسبپذیرفته شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -25-15

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 کارشناس (لیسانس) کاردانی (فوق دیپلم) جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81 -1380 39948 20259 19689 7645 4017 3628 22910 9598 13312 

86-1385 53319 27233 26086 5930 3050 2880 28539 12698 15841 

88-1387 143441 68934 74507 51470 27349 24121 65861 27054 38807 

89 -1388 160474 79198 81276 71193 38552 32641 58922 23902 35020 

90-1389  155167  75024  80143  42636  23943  18693  74931  31285  43646  
91-1390  184431  90585  93846  43055  23712  19343  90504  40174  50330  

92 -1391 198011 105730 92281 52953 34154 18799 94968 45250 49718 

 2734 1017 3751 206 242 448 6070 3350 9420 پزشکی

 22261 16631 38892 9833 14320 24153 43269 41791 85060 علوم انسانی
 5484 2140 7624 55 14 69 9075 4268 13343 علوم پایه

 10717 22405 33122 3748 15078 18826 18150 47088 65238 هندسیفنی و م

 1500 779 2279 204 630 834 2697 2405 5102 کشاورزي و دامپزشکی
 7022 2278 9300 4753 3870 8623 13020 6828 19848 هنر

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

                                          ه تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلیگروه عمده رشت بر حسبپذیرفته شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی -25-15
 (دنباله)

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 دکتراي تخصصی دکتراي حرفه اي کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)

 زن مرد  جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81 -1380 6765 4927 1838 978 492 486 1650 1225 425 

86-1385 14861 9003 5858 1171 511 660 2818 1971 847 

88-1387 20932 11480 9452 1341 631 710 3837 2420 1417 

89 -1388 24748 13439 11309 1162 514 648 4449 2791 1658 

90-1389  30429  15985  14444  1790  654  1136  5381  3157  2224  
91-1390  43812  22745  21067  1748  813  935  5312  3141  2171  

92 -1391 41124 21312 19812 1589 597 992 7377 4417 2960 

 1140 955 2095 929 570 1499 1061 566 1627 پزشکی

 752 1381 2133 0 0 0 10423 9459 19882 علوم انسانی

 499 446 945 0 0 0 3037 1668 4705 علوم پایه

 397 1403 1800 0 0 0 3288 8202 11490 فنی و مهندسی

 113 177 290 63 27 90 817 792 1609 کشاورزي و دامپزشکی

 59 55 114 0 0 0 1186 625 1811 هنر

 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی. -مأخذ
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                                   گروه عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلی        بر حسبپذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمی  - 26-15

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 کارشناس (لیسانس) کاردانی (فوق دیپلم) جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

66-1365 3080 1361 1719 71 71 0 2960 1251 1709 

71 -1370 24401 11124 13277 1687 497 1190 22314 10313 12001 

76-1375 43808 21794 22014 4052 1928 2124 35878 17284 18594 

81 -1380 37538 15088 22450 7753 3621 4132 25802 9106 16696 

89 -1388  92187  43994  48193  18390  10993  7397  55223  24653  30570  
90-1389  86753  43547  43206  19257  12604  6653  50527  23099  27428  
91-1390  88349  45501  42848  11050  7130  3920  56871  28485  28386  

92 -1391 107608 57465 50143 25376 17438 7938 52817 25581 27236 

 1166 271 1437 158 90 248 2029 519 2548 پزشکی

 11550 8441 19991 3420 4099 7519 23436 20397 43833 علوم انسانی
 4903 1671 6574 67 17 84 7395 2653 10048 علوم پایه

 4991 12542 17533 3085 12048 15133 9678 28691 38369 فنی و مهندسی
 1242 726 1968 97 71 168 2480 1820 4300 کشاورزي و دامپزشکی

 3384 1930 5314 1111 1113 2224 5125 3385 8510 هنر

☜   
  
 
 
 
  
  
 
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)  یگروه عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیل بر حسبپذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمی  - 26-15

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 دکتراي حرفه اي و تخصصی  کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)

 زن مرد جمع زن مرد جمع

66- 1365 0 0 0 49 39 10 

71 -1370  350 268 82 50 46 4 

76-1375 3495 2337 1158 383 245 138 

81 -1380 3392 2003 1389 591 358 233 

89 -1388  15328  6992  8336  3246  1356  1890  
90-1389  15665  7462  8203  1304  382  922  
91-1390  18361  8980  9381  2067  906  1161  

92 -1391 26531 13143 13388 2884 1303 1581 

 562 112 674 143 46 189 پزشکی

695 8032 7335 15367 علوم انسانی  522 434 

 260 130 390 2165 835 3000 علوم پایه
 108 291 399 1494 3810 5304 فنی و مهندسی

 177 227 404 964 796 1760 کشاورزي و دامپزشکی

 40 21 61 590 321 911 هنر

 دانشگاه آزاد اسالمی. مرکز اطالعات، آمار و کامپیوتر. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                        آموزش -15

 

تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلی                                                                                            رشته گروههاي عمده بر حسبو مراکز آموزش عالی  دانشجویان دانشگاهها - 27-15

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 کارشناس (لیسانس) کاردانی (فوق دیپلم) جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81 -1380 174364 94189 80175 21453 11023 10430 113159 55006 58153 

86-1385 235200 124013 111187 65135 38359 26776 110335 51081 59254 

88-1387 633862 290207 343655 99378 57769 41609 415065 166886 248179 

89 -1388 753239 353777 399462 199166 113887 85279 417684 166649 251035 

90-1389  700569  330208  370361  174593  99088  75505  388550  159106  229444  
91-1390  740171  349417  390754  165543  93329  72214  409050  169420  239630  

92 -1391 721010 358407 362603 135976 87131 48845 418356 182897 235459 

 11973 3748 15721 610 595 1205 27821 14412 42233 کیپزش

 124671 70638 195309 23084 33008 56092 182275 140326 322601 علوم انسانی
 27012 9731 36743 201 331 532 37697 16936 54633 علوم پایه

 42594 87438 130032 11401 41748 53149 64514 158490 223004 فنی و مهندسی

 8321 4273 12594 410 2070 2480 12064 9372 21436 ورزي و دامپزشکیکشا
 20888 7069 27957 13139 9379 22518 38232 18871 57103 هنر

☜                                               
  
  
  
  
  
  
  
  



 آموزش -15                                                                                        1391-سالنامه آماري استان تهران

 

یلی و دوره هاي مختلف تحصیلی                                                                              گروههاي عمده رشته تحص بر حسبدانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  - 27-15
 (دنباله)

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 دکتراي تخصصی دکتراي حرفه اي کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)

 زن مرد  جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81 -1380 22651 17053 5598 9406 5172 4234 7695 5935 1760 

86-1385 39706 23180 16526 9382 4434 4948 10642 6959 3683 

88-1387 85692 46611 39081 14000 5545 8455 19727 13396 6331 

89 -1388 101124 53559 47565 13652 5414 8238 21613 14268 7345 

90-1389  103272 53930 49342 12865 3448  8382 21289 13601 7688 

91-1390  127963 66484 61479 12484 4532 7952 25131 15652 9479 

1391-92 125630 66658 58972 12761 4471 8290 28287 17250 11037 

 4106 3993 8099 7786 4258 12044 3346 1818 5164 پزشکی

 2705 5270 7975 0 0 0 31815 31410 63225 علوم انسانی

 1982 1725 3707 0 0 0 8502 5149 13651 م پایهعلو

 1511 5323 6834 0 0 0 9008 23981 32989 فنی و مهندسی
 463 662 1125 504 213 717 2366 2154 4520 کشاورزي و دامپزشکی

 270 277 547 0 0 0 3935 2146 6081 هنر

 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی. -مأخذ
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 گروههاي عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلی بر حسبدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  -15- 28

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 کارشناس (لیسانس) کاردانی (فوق دیپلم) جمع کل

 زن مرد  جمع زن مرد جمع  زن مرد  جمع

66-1365 17358 9155 8203 619 501 118 15320 7660 7660 

71 -1370 82383 43828 38555 3457 1404 2053 73077 38440 34637 

81 -1380 230163 104484 125679 29494 14681 14813 178491 76657 101834 

86-1385 256790 113235 143555 60238 31137 29101 169357 67703 101654 

88-1387 275053 133688 141365 65072 39926 25146 171814 75160 96654 

89 -1388 295494 145382 150112 70602 45242 25360 179061 78688 100373 

90-1389  282515 140506 142009 59721 39171 20550 176190 80099 96091 
91-1390  299206 150100 149106 52676 35357 17319 192381 89928 102453 

92 -1391 315311 161181 154130 51215 34970 24516  206028 99169 106859 

 5677 869 6546 415 231 646 9764 2218 11982 پزشکی

 47451 30347 77798 6227 7458 13685 69678 51963 121641 علوم انسانی
 18877 5623 24500 61 9 70 23604 7699 31303 علوم پایه

87621 56289 78165 6725 25645 32370 31455 88797 120252 فنی و مهندسی  

 4895 2800 7695 238 114 352 7479 4996 12475 کشاورزي و دامپزشکی

 8083 3241 11324 2579 1513 4092 12150 5508 17658 هنر

☜ 
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 گروههاي عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلی(دنباله) بر حسبدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  -15- 28

سال تحصیلی و گروه 
 ه رشته تحصیلیعمد

 دکتراي حرفه اي و تخصصی کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)

 زن مرد جمع زن مرد جمع

66-1365 435 357 78 984 637 347 

71 -1370 2553 1971 582 3296 2013 1283 

81 -1380 15288 9267 6021 6890 3879 3011 

86-1385 18800 10134 8666 8395 4261 4134 

88-1387 28573 14068 14505 9594 4534 5060 

89 -1388 36986 17403 19583 8845 4049 4796 

90-1389  38960 18331 20629 7644 2905 4739 

91-1390  45368 21407 23961 8781 3408 5373 

92 -1391 48531 23323 25208 9537 3719 5818 

 3435 1046 4481 237 72 309 پزشکی

 919 1091 2010 15081 13067 28148 علوم انسانی

 641 381 1022 4025 1686 5711 علوم پایه
 207 636 843 2647 6227 8874 فنی و مهندسی

 528 510 1038 1818 1572 3390 کشاورزي و دامپزشکی

 88 55 143 1400 699 2099 هنر

 دانشگاه آزاد اسالمی. مرکز اطالعات، آمار و کامپیوتر. -مأخذ
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                  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی بر حسب گروههاي عمده رشته تحصیلی:دانشجویان  -4-15

  1391-92سال تحصیلی 
  

  
  15- 27و  15- 28ول امبنا: جد
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ختلف                                        گروههاي عمده رشته تحصیلی و دوره هاي م بر حسبفارغ التحصیالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -15- 29
 تحصیلی

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 کارشناس (لیسانس) کاردانی (فوق دیپلم) جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81 -1380 31126 18056 13070 5633 3488 2145 18446 9515 8931 

86-1385 34715 17068 17647 4357 1657 2700 20321 9043 11278 

88-1387 169478 80105 89373 99287 46215 53072 54675 24455 30220 

89 -1388  102838 36797 37339 (1)43765 10548 6478 (1)39803 15578 22262 

90-1389  103905 39151 36052 40930 9266 4925 42051 17913 22175 

91-1390 122969 62781 60188 39911 22726 17185 58978 26549 32429 

 1643 775 2418 89 88 177 3210 2107 5317 پزشکی

 20188 12112 32300 8900 9857 18757 34202 27689 61891 علوم انسانی

 3750 1360 5110 105 46 151 5452 2651 8103 علوم پایه
6461 11016 15632 3702 10496 14198 9860 26102 35962 فنی و مهندسی  

 703 683 1386 174 436 610 1107 1383 2490 کشاورزي و دامپزشکی

 1529 603 2132 4215 1803 6018 6357 2849 9206 هنر

☜ 
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گروههاي عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف                                بر حسبفارغ التحصیالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -15- 29
 تحصیلی (دنباله)

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 دکتراي تخصصی دکتراي حرفه اي کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)

 زن مرد  جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81 -1380 4330 3209 1121 1413 921 492 1304 923 381 

86-1385 8962 5662 3300 194 130 64 881 576 305 

88-1387 11940 7177 4763 1269 622 647 2307 1636 671 

89 -1388  14616 7972 6644 1626 600 1026 3028 2099 929 

90-1389  17878 10173 7705 869 337 532 2177 1462 715 

91-1390 20167 11196 8971 914 338 576 2999 1972 1027 

 504 655 1159 535 318 853 439 271 710 پزشکی

 256 673 929 0 0 0 4858 5047 9905 نسانیعلوم ا

 146 198 344 0 0 0 1451 1047 2498 علوم پایه

 65 362 427 0 0 0 1477 4228 5705 فنی و مهندسی

 38 53 91 41 20 61 151 191 342 کشاورزي و دامپزشکی

 18 31 49 0 0 0 595 412 1007 هنر

  اطالعات به تفکیک جنسیت از سوي دانشگاه جامع علمی کاربردي می باشد. عدم مغایرت با سرجمع به دلیل عدم ارائه) 1(
 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی. -مأخذ
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 گروههاي عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلی بر حسبفارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی  -30-15

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 کارشناس (لیسانس) کاردانی (فوق دیپلم) مع کلج

 زن مرد  جمع زن مرد جمع  زن مرد  جمع

71 -1370 5908 3474 2434 598 407 191 4839 2725 2114 

76-1375 12497 6227 6270 826 174 652 10368 5134 5234 

81 -1380 22438 11397 11041 5108 2744 2364 16170 7947 8223 

86-1385 22485 10137 12348 6710 3227 3483 12248 4928 7320 

88-1387 30064 13420 16644 9269 4618 4651 17948 7138 10810 

89 -1388  39230 18479 20751 12131 7566 4565 21276 7984 13292 

90-1389  54170 25095 29075 20341 11305 9036 26772 10624 16148 

91-1390 36193 20402 15791 43165  10216 6327 17091 8722 8369 

 304 61 365 79 36 115 543 135 678 پزشکی

 4448 3175 7623 2524 2400 4924 7594 6420 14014 علوم انسانی

 1118 320 1438 62 10 72 1356 456 1812 علوم پایه

 1529 4569 6098 2584 7432 10016 4169 12350 16519 فنی و مهندسی

 712 517 1229 116 56 172 905 671 1576 کیکشاورزي و دامپزش

 258 80 338 962 282 1244 1224 370 1594 هنر

☜ 
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 گروههاي عمده رشته تحصیلی و دوره هاي مختلف تحصیلی(دنباله) بر حسبفارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی  -30-15

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 دکتراي حرفه اي و تخصصی فوق لیسانس)کارشناسی ارشد(

 زن مرد جمع زن مرد جمع

71 -1370 322 248 74 149 94 55 

76-1375 1183 837 346 120 82 38 

81 -1380  823 540 283 337 166 171 

86-1385 2662 1509 1153 865 473 392 

88-1387 2169 1301 868 678 363 315 

89 -1388  4772 2466 2306 1051 634  588 

90-1389  3875 1932 1943 3182 1234 1948 

91-1390 2260 1357 903 299 107 192 

 155 35 190 5 3 8 پزشکی

 10 30 40 612 815 1427 علوم انسانی
 18 15 33 158 111 269 علوم پایه

 3 12 15 53 337 390 فنی و مهندسی

 5 13 18 72 85 157 کشاورزي و دامپزشکی

 1 2 3 3 6 9 هنر

 دانشگاه آزاد اسالمی. مرکز اطالعات، آمار و کامپیوتر. -مأخذ
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فارغ التحصیالن  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی بر حسب گروههاي عمده رشته تحصیلی: - 5-15

  1391-92سال تحصیلی 
  

  
  15- 29و  15- 30ول امبنا: جد
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 )1(گان و مربیان فعال و مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ايآموزش دید -31-15

 آموزش دیدگان سال و شهرستان
 مراکز ثابت مربیان فعال

 ویژه زن ویژه مرد جمع زن مرد جمع

1385 25339 338 254 84 29 21 8 

1387 30109 495 371 124 29 21 8 

1388 63851 267 230 37 29 23 6 

1389  22034  235  187  48  28  19  9  
1390 24611 295 207 88 28 19 9 

1391  24949 275 188 87 27 19 8 

 1 1 2 8 12 20 2789 اسالمشهر
 0 1 1 0 9 9 573 پاکدشت

 0 1 1 1 8 9 357  پیشوا
 3 7 10 26 72 98 10335 تهران

 1 1 2 6 8 14 938 دماوند
 0 1 1 0 14 14 731 رباط کریم

 0 2 2 4 17 21 3063 ري
 1 1 2 30 25 55 3609 شمیرانات

 1 1 2 9 6 15 1194  شهریار
 1 1 2 3 3 6 347 فیروزکوه

 0 1 1 0 5 5 93 قدس
 0 1 1 0 9 9 920 ورامین

  ) شهرستانهاي بهارستان، پردیس، قرچک و مالرد فاقد مراکز فنی و حرفه اي می باشند.1(
 هران.اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان ت -مأخذ

  

  



١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بهداشت و درمان

٥٨٧ 
 



٢  
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اطالعات این فصـل شـامل نیـروي انسـانی شـاغل در 
ــات و  ــتان، تأسیس ــکی اس ــوم پزش ــگاههاي عل دانش
تجهیزات بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و دولتی 
و فعالیتهاي انجام شده در زمینه پیشـگیري و درمـان 

  باشد.ولتی میبیماریهاي انسان و دام توسط بخش د
 توسـط  اطالعات مربوط به بهداشـت و درمـان دولتـی

دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
جمع آوري و ارائـه شـده اسـت.  شهیدبهشتی و تهران

شایان ذکر است تهیه آمار مربوط به پزشـکان شـاغل 
در بخش خصوصی در حال حاضر توسط سازمان نظام 

ون امکـان ارائـه آنهـا گیـرد و چـپزشـکی صـورت می
 کنـون در تـا هنگام وجود نـدارد،ه بصورت استانی و ب

اطالعـات سالنامه آمـاري اسـتان ارائـه نشـده اسـت. 
مربوط به پیشگیري و درمان بیماریهاي دام نیز توسط 

  اداره کل دامپزشکی استان ارائه گردیده است.
مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه  تعاریف و

  شرح زیر است: 

شـود کـه تحصـیالت به کسـانی اطـالق می پزشک:
پزشکی را در یکی از دانشگاههاي داخـل یـا خـارج از 

نامـه نایـل کشور بـه پایـان رسـانیده و بـه اخـذ پایان
 اند و مدارك آنان نیز مورد تأیید وزارت بهداشـتآمده

باشد. آمار پزشکان شـامل درمان و آموزش پزشکی می
  باشد. روسازان نیز میدندانپزشکان، دامپزشکان و دا

  

  

  

  

  

هاي تخصصـی پزشـکی، با توجه به گسـتردگی رشـته
آمار موجود مربوط به برخی تخصصـها تحـت عنـاوین 

درج شده است کـه شـمول  10کلی در جدول شماره 
  باشد:تفصیلی آن به شرح زیر می

داخلی، آنکولـوژي،  تخصص و فوق تخصص داخلی:
  رش.غدد و گوا خون، روماتولوژي، ریه،

ارتوپـدي اطفـال،  تخصص و فوق تخصص اطفـال:
ــال،  ــی اطف ــال، جراح ــرژي اطف ــال، آل ــاب اطف       اعص

قلـب اطفـال،  خون اطفال، عفونی اطفال، غدد اطفال،
  کلیه اطفال، گوارش اطفال و بیماریهاي نوزادان.

  اعصاب و روانپزشکی. تخصص اعصاب و روان:

لیـه و ارولـوژي، کلیـه، جراحـی ک تخصص ارولوژي:
  مجاري ادراري.

 و اســتخوان جراحــی ارتوپــدي و ارتوپــدي: تخصــص
  .مفاصل

  رادیولوژي و سونوگرافی. تخصص پرتونگاري:
ارتودنســی، انــدودنتیکس،  تخصــص دندانپزشــکی:

آسیب شناسی دهان و دندان، بیماریهاي فک و دهـان 
ــدانی، ــز دن ــاتولوژي فــک و صــورت، پروت ــدان، پ    و دن
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ــوژي،  ــود نتول ــپری ــورت، جراح ــک و ص ــان و ف ی ده
  دندانپزشکی اطفال. دندانپزشکی ترمیمی، 

داروسازي، داروسازي صـنعتی،   تخصص داروسازي:
  فارماکولوژي، فارماسوتیکس، فارماکوگنوزي.

ــص در  ــکان متخص ــار پزش ــت آم ــر اس ــه ذک الزم ب
ــته ــاب، رش ــز و اعص ــروق، مغ ــب و ع ــم،      هاي قل چش

امل پزشـکان گوش و حلق و بینی و زنان و زایمان شـ
  باشد.هاي یاد شده نیز میمتخصص جراحی در رشته

به غیر پزشکانی که در زمینه بهداشـت و پیراپزشک: 
  شود.درمان فعالیت داشته باشند اطالق می

شـود کـه به افـرادي اطـالق می بهداشتیار):بهورز(
بومی و مقیم روستا هسـتند و بـا حـداقل سـواد دوره 

ربـط نظري ذي زش عملی وساله آمو ابتدایی، دوره دو
  اند.را گذرانده

بـه کلیـه مراکـز درمـانی اعـم از  مؤسسات درمانی:
بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه که مجهـز بـه تخـت 

شـود. ایـن می طـالقامؤسسه درمـانی درمانی باشند، 
  شوند:مؤسسات به سه گروه تقسیم می

درمـان  مؤسسات درمانی وابسته به وزارت بهداشت، -
  آموزش پزشکی. و
  مؤسسات درمانی خصوصی. -
سایر مؤسسـات درمـانی، ماننـد مؤسسـات درمـانی  -

ــاعی، ــأمین اجتم ــازمان ت ــه س ــته ب ــات وابس   مؤسس
  بنیاد شهید، بانک ملی و غیره. خیریه،

تخـت،  15واحدي است که حـداقل داراي  زایشگاه:
پزشک متخصص در امر زنان و زایمان و نیز یک اتـاق 

  عمل باشد.

تخت  15واحدي است که حداقل داراي  مارستان:بی
با تجهیزات و تسـهیالت و خـدمات عمـومی پزشـکی 

ــی و  ــز حــداقل داراي دو بخــش داخل ــوده و نی الزم ب
  .باشد همراه با گروه پزشکان متخصص جراحی،

تخـت  15واحدي است که حداقل داراي  آسایشگاه:
و تسهیالت و خدمات عمومی الزم بوده و نیز حـداقل 

راي یک بخش اختصاصی همراه بـا گـروه پزشـکان دا
ـــد متخصـــص در رشـــته ـــوط باشـــد، مانن هاي مرب

مسلولین، معتادین و  آسایشگاههاي روانی، مجذومین،
  غیره.

ــانی: ــتی و درم ــز بهداش ــاه،  مراک ــامل درمانگ ش
باشـد. کلینیـک، پلـی کلینیـک و مرکـز بهداشـت می

در  فعالیت مرکز بهداشت عموماً انجام واکسیناسیون و
  مواردي توأم با خدمات درمانی است.

بـه مراکـزي مراکز بهداشتی و درمـانی مسـتقل: 
شود که داراي مدیریت و حسابداري و محل اطالق می

  فعالیت مستقل باشند.

  مراکـــز بهداشـــتی و درمـــانی غیرمســـتقل:
شود کـه معمـوالً در داخـل یـا به مراکزي اطالق می 

اي مـدیریت و جنب مؤسسات درمانی قرار دارند و دار
حسابداري و مکان فعالیت مسـتقل نیسـتند و از نظـر 
ــه  ــادر تغذی ــز  از مؤسســه م ــارات نی ــان و اعتب کارکن

  شوند.می

اولـین واحـد ارائـه خـدمات اولیـه  خانه بهداشـت:
بهداشتی و درمانی در نظام شبکه جـامع بهداشـتی و 

باشد. محل استقرار ایـن واحـد روسـتاهاي درمانی می
حسـب شـرایط  خانـه بهداشـت بـرهـر  کشور اسـت.

جغرافیایی، امکانات ارتبـاطی و پراکنـدگی جمعیـت، 
نفـر  1500یک یا چند روستا را بـا جمعیتـی حـدود 

دهد. کارکنان خانه بهداشـت را بهـورزان و پوشش می
دهند که در تشکیالت جدیـد بهداشتیاران تشکیل می

سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی از 
  شود.به هر دو گروه بهورز اطالق می 1368سال 
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آزمایشـگاه تشـخیص  آزمایشگاه تشخیص طبـی:
ــگاه  ــت از آزمایش ــارت اس ــم عب ــور اع ــه ط ــی ب       طب
میکــرب شناســی و انگــل شناســی، ســرم شناســی و 
شیمی بیولوژیک. هر آزمایشگاه داراي یک نفر مسئول 
ــا  ــد داراي درجــه دکتــرا در پزشــکی ی اســت کــه بای

دامپزشکی و یا علـوم شـیمی و بیولـوژي  داروسازي یا
ــا  ــگاهی ی ــی آزمایش ــه دوره تکمیل ــوده و گواهینام ب

امور آزمایشگاهی خـود  گواهینامه رسمی تخصصی در
هاي پزشکی یا از مراکز علمی معتبر کـه را از دانشکده

اخذ کـرده  رسیده است، به تصدیق مراجع صالحیتدار
  باشد.

ــی: ــانی توانبخش ــه واحــدهاي درم ــه کلی ــالق  ب اط
گردد که صرفاً کار درمـان فیزیکـی بـدن را انجـام می
 دهند. این مؤسسات شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی،می

گفتــار درمــانی، شــنوایی ســنجی، بینــایی ســنجی و 
باشد. نحوه استقرار آنها به دو صورت ارتوپدي فنی می

ـــته از  ـــت. آن دس ـــتقل اس ـــر مس ـــتقل و غی مس
یمارستان یا درمانگاه توانبخشیهایی که در داخل یک ب

باشند غیرمستقل و توانبخشیهایی که بدون وابسـتگی 
به هیچ مرکـز دیگـري عمـل کننـد مسـتقل نامیـده 

  شوند. می

تشخیص و درمان بیماریها با اسـتفاده از  پرتونگاري:
انـرژي بـه صـورت اشـعه اسـت کـه توسـط پزشـکان 
متخصــص پرتونگــاري، تکنســینهاي پرتونگــاري و 

واجد شـرایط خـاص و داراي کـارت  کارمندان تجربی
اجازه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی 

  شـود. در ایـن فصـل منظـور از پرتونگـاري،انجام می
محل انجام آزمایشـهاي پرتوشناسـی و ارائـه خـدمات 
پرتونگـاري اسـت کـه صـالحیت آن بـه تأییــد وزارت 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. 

  

  

  

  

  

  یده اطالعات:گز
 154هزار تخـت ثابـت در  29 بیش از 1391در سال 

ــتان، زایشــگاه و  ــانی (شــامل بیمارس ــه درم موسس
درصد این  32استان وجود داشته است که آسایشگاه) 

موسسـات وابســته بــه دانشـگاههاي علــوم پزشــکی و 
  خدمات بهداشتی درمانی استان می باشند.

بهداشـتی مرکـز  878در این سـال الزم به ذکر است 
گـاه، کلینیـک، پلـی کلینیـک و (شـامل درمان درمانی

       کــهانــد مرکــز بهداشــت) در اســتان فعالیــت داشــته 
      درصد از ایـن مراکـز وابسـته بـه دانشـگاههاي 5/25

     علــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی درمــانی اســتان
درصد از ایـن مراکـز  3/68می باشند. همچنین حدود 

دایر مـی باشـند. در ایـن سـال  به صورت شبانه روزي
فعالیـت داشـته خانه بهداشت در روستاها  237تعداد 

  اند.

آزمایشــگاه تشــخیص  930تعــداد  1391در ســال 
ــه،  2159پزشــکی،  مرکــز توانبخشــی و  982داروخان

  مرکز پرتونگاري در استان وجود داشته است. 633

پزشک (شامل پزشکان خـارجی و  5331در این سال 
          دندانپزشـــک و داروســـاز) و  همچنـــین پزشـــک،

ــزار  22حــدود  ــوم ه پیراپزشــک در دانشــگاههاي عل
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان شاغل بـوده 

      ، پزشـک عمـومی، درصـد از ایـن پزشـکان 2/23اند. 
درصـد  4/10درصد پزشـک متخصـص، حـدود  3/60

  درصد داروساز بوده اند. 7/5دندانپزشک و 
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عداد موسسات درمانی فعال و تختهاي موجود در آنها بر حسب وضعیت حقوقی (شامل بیمارستان، بیمارستان و ت - 1-16
 زایشگاه، زایشگاه و آسایشگاه)

 سال و شهرستان
 وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکی و جمع

 خدمات بهداشتی درمانی استان
 تخت ثابت موسسه تخت ثابت موسسه

1385 154 27881 57 10717 

1387 160 29995 57 13273 

1388 157 28024 57 13326 

1389  151  29447  49  13602  
1390  153  29603  49  13190  

1391  154 29447 49 13130 

 0 0 235 2  اسالمشهر
 122 1 122 1 پاکدشت

 12317 43 27503 141 تهران، پردیس و شمیرانات

 100 1 150 2 دماوند
 100 1 100 1 رباط کریم و بهارستان

 0 0 465 1 ري
 207 1 332 2 شهریار و مالرد

 58 1 58 1 فیروزکوه

 0 0 40 1  قدس
 226 1 442 2 ورامین، پیشوا و قرچک

☜ 
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تعداد موسسات درمانی فعال و تختهاي موجود در آنها بر حسب وضعیت حقوقی (شامل بیمارستان، بیمارستان و  - 1-16

 یشگاه)(دنباله)زایشگاه، زایشگاه و آسا

 سال و شهرستان
 )1(سایر خصوصی

 تخت ثابت موسسه تخت ثابت موسسه

1385 56 6897 41 10267 

1387 61 7428 42 9294 

1388 65 7058 35 7640 

1389  53  6368  49  9477  
1390  54  6513  50  9900  

1391 56 5799 49 10518 

 135 1 100 1  اسالمشهر

 0 0 0 0 پاکدشت
 9487 43 5699 55 پردیس و شمیراناتتهران، 

 50 1 0 0 دماوند
 0 0 0 0 رباط کریم و بهارستان

 465 1 0 0 ري

 125 1 0 0 شهریار و مالرد

 0 0 0 0 فیروزکوه
 40 1 0 0  قدس

 216 1 0 0 ورامین، پیشوا و قرچک

 نکها و ... می باشد.) شامل موسسات درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، امور خیریه، با1(

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        
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 مراکز بهداشتی ودرمانی بر حسب وضعیت جغرافیائی(شامل درمانگاه،کلینیک،پلی کلینیک و مرکز بهداشت) -2-16

 روستائی شهري جمع سال و شهرستان

1385 1222 1026 196 

1387 1435 1338 97 

1388 1443 1365 78 

1389  941  894  47  
1390  852  804  48  

1391  878 832 46 

 6 26 32 اسالمشهر

 4 8 12  بهارستان

 3 12 15 پاکدشت

 1 6 7  پردیس
 2 2 4  پیشوا

 2 636 638 تهران 

 1 9 10 دماوند
 5 24 29 رباط کریم

 6 13 19 ري

 1 5 6  شمیرانات
 4 54 58 شهریار

 3 2 5 روزکوهفی

 1 4 5 قدس
 1 5 6  قرچک

 3 4 7 مالرد

 3 22 25 ورامین 

 .تهراندانشگاه علوم پزشکی  -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        
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 مراکز بهداشتی و درمانی بر حسب وضعیت حقوقی(شامل درمانگاه کلینیک، پلی کلینیک و مرکز بهداشت) - 3-16

 جمع سال و شهرستان
 علوم پزشکی و هايوابسته به دانشگاه

 درمانی استان خدمات بهداشتی
 سایر خصوصی

1385 1222 631 348 243 

1387 1435 805 434 196 

1388 1443 800 478 165 

1389  941  254  487  200  
1390  852  251  406  195  

1391 878 224 452 202 

 5 10 17 32 اسالمشهر

 0 0 12 12  بهارستان
 2 3 10 15 دشتپاک

 2 2 3 7  پردیس

 0 0 4 4  پیشوا
 172 364 102 638 تهران 

 2 3 5 10 دماوند

 4 17 8 29 رباط کریم

 3 6 10 19 ري

 1 1 4 6  شمیرانات
 5 36 17 58 شهریار

 0 0 5 5 فیروزکوه
 0 0 5 5 قدس

 0 0 6 6  قرچک
 0 0 7 7 مالرد

 6 10 9 25 ورامین 

 .تهرانم پزشکی دانشگاه علو -مأخذ
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 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

  

  1391مراکز بهداشتی و درمانی فعال  بر حسب وضعیت حقوقی:  - 1-16

  

  

  
  

  16-3مبنا: جدول 
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 مراکز بهداشتی و درمانی بر حسب نحوه اداره و زمان کار(شامل درمانگاه کلینیک، پلی کلینیک و مرکز بهداشت)- 4-16

 و شهرستان سال
 زمان کار نحوه اداره

 شبانه روزي روزانه غیر مستقل مستقل جمع

1385 1222 947 275 738 395 

1387 1435 1176 259 1008 427 

1388 1443 1281 162 1048 394 

1389  941  874  67  317  624  
1390  852  847  5  290  562  

1391 878 875 3 278 600 

 15 17 0 32 32 اسالمشهر

 0 12 0 12 12  ارستانبه
 6 9 0 15 15 پاکدشت

 5 2 0 7 7  پردیس

 1 3 0 4 4  پیشوا
 474 164 3 635 638 تهران 

 7 3 0 10 10 دماوند

 21 8 0 29 29 رباط کریم
 10 9 0 19 19 ري

 4 2 0 6 6  شمیرانات

 38 20 0 58 58 شهریار

 1 4 0 5 5 فیروزکوه
 1 4 0 5 5 قدس

 0 6 0 6 6  قرچک
 0 7 0 7 7 الردم

 17 8 0 25 25 ورامین 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

 خانه هاي بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها-5-16

 خانه هاي بهداشت فعال سال و شهرستان
 روستاهاي تحت پوشش کارکنان (بهورز)

 جمعیت دادتع زن مرد جمع

1385 301 546 186 360 1407 783411 

1387 300 574 165 409 1115 820071 

1388 302 524 193 331 1065 821134 

1389  297  417  133  284  949  263694  
1390  232  414  132  282  185)1(  709252)1(  

1391 237 371 118 253 780 733130 

 60119 30 25 8 33 16 اسالمشهر

 50309 7 3 2 5 2  بهارستان

 54940 50 24 9 33 21 پاکدشت

 - 30 11 0 11 8  پردیس
 28201 42 15 6 21 15  پیشوا

 14823 32 6 4 10 3 تهران 

 27192 112 32 10 42 26 دماوند

 90885 24 10 10 20 10 رباط کریم

 101870 101 35 17 52 26 ري
 20361 55 16 4 20 25  شمیرانات

 85398 38 22 17 39 22 شهریار

 17227 77 16 10 26 17 فیروزکوه

 7146 6 3 1 4 2 قدس

 63861 72 10 8 18 18 مالرد
 110798 104 25 12 37 26 ورامین و قرچک

  دانشگاه علوم پزشکی تهران تجدیدنظر شده است.مربوط به ) اطالعات 1(
 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 .ی شهیدبهشتیدانشگاه علوم پزشک -        
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 تعداد آزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاري و توانبخشی بر حسب وضعیت حقوقی-16- 6

وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکی  جمع شرح
 سایر خصوصی درمانی استان و خدمات بهداشتی

     آزمایشگاه
1385 880 153 595 132 
1387 999 153 689 157 
1388 981 114 734 133 
1389  880  72  684  124  
1390  897  70  690  137  
1391 930 61 719 150 

     داروخانه
1385 1861 68 1733 60 
1387 2210 98 2025 87 
1388 2142 23 2047 72 
1389  1941  33  1844  64  
1390  2010 73 1872 65 

1391 2159 59 2026 74 
     مرکز پرتونگاري

1385 655 119 434 102 
1387 678 88 460 130 
1388 747 76 515 156 
1389  743  75  509  159  
1390  735  72  523  140  
1391 633 72 422 139 

     مرکز توانبخشی
1385 591 46 433 112 
1387 970 68 784 118 
1388 1377 90 1165 122 
1389  639  62  470  107  
1390  690  44  521  125  
1391 982 86 740 156 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ
 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

  
 تعداد آزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاري و توانبخشی بر حسب نحوه اداره و زمان کار-16- 7

 شرح
 زمان کار نحوه اداره

 شبانه روزي روزانه غیر مستقل مستقل جمع

      آزمایشگاه
1385 880 512 368 732 148 
1387 999 622 377 874 125 
1388 981 619 362 880 101 
1389  880  649  231  776  104  
1390  897  613  284  743  154  
1391 930 629 301 772 158 

      داروخانه
1385 1847 1757 90 1479 368 
1387 2201 2022 179 2068 142 
1388 2142 2044 98 1977 165 
1389  1941  1817  124  1763  178  
1390  2010  1857  153  1813  197  
1391 2159 2015 144 1934 225 

      مرکز پرتونگاري
1385 655 306 349 489 166 
1387 678 403 275 510 168 
1388 747 482 265 577 170 
1389  743  410  333  475  268  
1390  735  409  326  508  227  
1391 633 483 150 499 134 

      انبخشیمرکز تو
1385 591 410 181 587 4 
1387 970 773 197 962 8 
1388 1377 1062 315 1369 8 
1389  639  530  109  631  8  
1390  690  524  166  690  0  
1391 982 744 238 959 23 
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 .تهراندانشگاه علوم پزشکی  -مأخذ
 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

  

  گاه، داروخانه و مراکز پرتونگاري و توانبخشی بر حسب زمان کارتعداد آزمایش -2-16

  

  
  16- 7مبنا: جدول 
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 1391تعدادآزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاري و توانبخشی بر حسب شهرستان: -8-16

 مرکز توانبخشی مرکز پرتونگاري داروخانه آزمایشگاه شهرستان

 982 633 2159 930 کل استان

 16 11 64 32 مشهراسال

 23 5 30 13  پاکدشت

 0 0 5 3  پیشوا
 844 578 1700 765 و شمیرانات پردیس ،تهران

 15 5 13 9 دماوند

 9 5 86 20 و بهارستانرباط کریم 

 2 4 37 12 ري

 7 11 77 26 شهریار

 14 1 4 1 فیروزکوه

 3 0 44 11 قدس

 6 1 41 11 مالرد

 43 12 58 27 ورامین و قرچک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        
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 کارکنان شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر حسب گروه شغلی -9-16

 سایر کارکنان پیراپزشکان )1(پزشکان جمع سال و شهرستان

1385 37279 4818 18157 14303 

1387 38926 4892 19917 14117 

1388 39205 5086 21406 12713 

1389  35569  4665  19484  11420  
1390  36371  5202  19628  11541  

1391 44895 5331 21530 18034 

 118 240 62 420 اسالمشهر

 36 169 27 232  بهارستان

 110 323 61 494  پاکدشت
 28 85 13 126 پیشوا

 16755 18122 4538 39415 تهران و پردیس

 115 345 81 541 دماوند

 167 334 84 585 رباط کریم

 98 293 77 468 ري

 79 243 85 407  شمیرانات

 238 532 108 878 شهریار

 83 162 53 298 فیروزکوه

 31 99 22 152 قدس
 35 145 26 206 مالرد

 141 438 94 673 ورامین و قرچک

 زشک، دندانپزشک، دامپزشک و داروساز نیز می باشد.) شامل پزشکان خارجی و همچنین پ1(

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

  

  

  1391کارکنان شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر حسب گروه شغلی:  - 3-16

  

  
  16- 9مبنا: جدول 
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 شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر حسب رشته و نوع تخصصپزشکان  - 10-16

 پزشک عمومی جمع کل سال و شهرستان
 پزشک متخصص

 اطفال عفونی قلب داخلی جمع

1385 4819 1212 2960 279 114 60 284 

1387 4892 1285 2890 266 133 59 261 

1388 5086 1374 2918 267 141 58 288 

1389  5100  1144  3351  300  123  64  277  
1390 5202 1103 3485 305 127 66 219 

1391 5331 1237 3212 284 144 63 265 

 0 0 0 0 0 31 62 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 14 27  بهارستان
 3 1 1 1 25 25 61 پاکدشت

 0 0 0 0 0 11 13  پیشوا
 238 58 135 270 3019 849 4538 تهران و پردیس

 3 1 2 3 31 31 81 ماوندد

 3 1 1 2 29 41 84 رباط کریم

 1 0 0 0 2 47 77 ري
 0 0 0 0 1 53 85 شمیرانات

 8 1 3 3 48 41 108 شهریار

 4 1 0 3 25 21 53 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 12 22 قدس
 0 0 0 0 0 17 26 مالرد

 5 0 2 2 32 44 94 ورامین و قرچک

☜ 



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

 
 دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر حسب رشته و نوع تخصص(دنباله) پزشکان شاغل در - 10-16

 سال و شهرستان

 پزشک متخصص

اعصاب         
 و روان

پوست        
 و آمیزشی

جراحی 
 عمومی

 مغز و اعصاب ارتوپدي ارولوژي
گوش و حلق    

 و بینی
 چشم

1385 80 54 215 57 110 95 78 128 

1387 98 58 185 73 113 77 77 121 

1388 94 54 185 65 97 58 78 135 

1389  137  50  168  81  131  72  77  130  
1390  136  52  190  91  120  89  85  119  

1391 110 45 187 81 113 88 82 120 

 0 0 0 0 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 1 0 3 0 1 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 116 77 85 100 78 164 44 104 هران و پردیست

 2 2 1 2 1 5 0 0 دماوند

 1 1 0 3 1 3 0 1 رباط کریم
 0 0 0 0 0 0 0 0 ري

 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات
 0 2 1 5 1 5 0 1 شهریار

 0 0 1 1 0 3 0 0 فیروزکوه
 0 0 0 0 0 0 0 0 قدس
 0 0 0 0 0 0 0 0 مالرد

 1 0 0 1 0 4 1 2 ورامین و قرچک



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

☜ 
  

 (دنباله)شکان شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر حسب رشته و نوع تخصصزپ16-10-

 سال و شهرستان
 پزشک متخصص

 سایر آسیب شناسی پرتونگاري بیهوشی جراحی پالستیک زنان و زایمان

1385 202 30 246 109 95 724 

1387  203 32 233 99 84 718 

1388  185 51 218 103 86 755 

1389  168  32  219  120  70  1132  
1390  190  32  242  114  68  1240  

1391  201 33 244 162 66 924 

 0 0 0 0 0 0 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 1 5 0 8 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0  پیشوا
 922 63 157 219 33 156 تهران و پردیس

 0 1 0 3 0 4 دماوند
 0 0 0 4 0 8 رباط کریم

 0 0 0 0 0 1 ري
 0 1 0 0 0 0 شمیرانات

 1 0 2 6 0 9 شهریار
 0 0 1 3 0 8 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0 قدس
 0 0 0 0 0 0 مالرد

 1 1 1 4 0 7 ورامین و قرچک



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

☜ 
  
  

 (دنباله)وع تخصصشکان شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر حسب رشته و نزپ16-10-

 داروساز دامپزشک دندانپزشک  سال و شهرستان

1385 392 15 240 

1387  442 20 255 

1388  538 18 238 

1389  369  26  210  
1390  394  18  202  

1391 552 26 304 

 13 0 18 اسالمشهر

 5 0 8  بهارستان

 4 0 7 پاکدشت

 1 0 1  پیشوا
 227 23 420 تهران و پردیس

 6 0 13 ونددما

 7 0 7 رباط کریم

 10 1 17 ري
 6 2 23 شمیرانات

 8 0 11 شهریار

 4 0 3 فیروزکوه

 4 0 6 قدس

 2 0 7 مالرد

 7 0 11 ورامین و قرچک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        
  
  
 1391شکی و خدمات بهداشتی درمانی بر حسب رشته هاي شغلی: پیراپزشکان شاغل دردانشگاههاي علوم پز -11-16

 بهدار جمع شهرستان
کارشناس   

 امور روانی
کارشناس،کاردان و 

 تکنسین بینایی سنجی
کارشناس،کاردان و 

 تکنسین شنوایی سنجی

 48 54 210 6 21530 کل استان 

 0 0 2 0 240 اسالمشهر

 1 0 1 2 169  بهارستان

 0 0 2 0 323 پاکدشت

 0 0 1 2 85  پیشوا

 45 54 180 1 18122 تهران و پردیس

 0 0 3 0 345 دماوند

 0 0 4 1 334 رباط کریم

 0 0 2 0 293 ري

 0 0 2 0 243 شمیرانات

 1 0 6 0 532 شهریار

 1 0 1 0 162 فیروزکوه

 0 0 2 0 99 قدس

 0 0 1 0 145 مالرد

 0 0 3 0 438 ورامین و قرچک

☜ 
  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

  
 (دنباله)1391:رشته هاي شغلی بر حسبراپزشکان شاغل دردانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی پی-11-16

 شهرستان
مسئول انتقال 

 خون
تکنسین 

 دندانپزشکی
بهداشتکار دهان 

 و دندان
پرستار، لیسانس 

 و باالتر
 پرستار فوق دیپلم

 53 8228 171 27 2 کل استان 

 0 9 0 0 0 اسالمشهر

 0 28 3 0 0  ستانبهار

 0 58 1 0 0 پاکدشت

 0 5 1 0 0  پیشوا

 53 7696 159 27 2 تهران و پردیس

 0 80 1 0 0 دماوند

 0 86 0 0 0 رباط کریم

 0 9 0 0 0 ري

 0 2 3 0 0 شمیرانات

 0 136 1 0 0 شهریار

 0 16 0 0 0 فیروزکوه

 0 3 0 0 0 قدس

 0 3 0 0 0  مالرد

 0 97 2 0 0 ورامین و قرچک

☜ 
  

  

  



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1391رشته هاي شغلی: بر حسبپیراپزشکان شاغل دردانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -11-16

 شهرستان
تکنسین 
 نوارنگاري

کارشناس،کاردان و 
 تکنسین آزمایشگاه

دکتراي علوم 
 آزمایشگاهی

مأمور سالن 
 تشریح

کارشناس امور 
 بیمارستانها

 194 1 36 1965 21 کل استان

 0 0 1 16 0 اسالمشهر

 0 0 0 12 0  بهارستان

 0 0 0 22 0 پاکدشت

 0 0 0 3 0  پیشوا

 193 1 31 1789 21 تهران و پردیس

 0 0 0 18 0 دماوند

 0 0 1 20 0 رباط کریم

 0 0 1 11 0 ري

 0 0 1 15 0 شمیرانات

 1 0 0 14 0 شهریار

 0 0 0 5 0 فیروزکوه

 0 0 0 9 0 قدس

 0 0 0 11 0 دمالر

 0 0 1 20 0 ورامین و قرچک

☜ 
  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

 (دنباله)1391:رشته هاي شغلی بر حسبپیراپزشکان شاغل دردانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -11-16

 شهرستان
کارشناس ارشد،کارشناس 

 و کاردان ماما
 بهداشتیار بهورز بهیار و کمک بهیار

کارشناس،کاردان و 
 بريتکنسین هوش

 757 3 505 2097 1612 کل استان

 0 0 32 19 55 اسالمشهر

 3 0 3 1 65  بهارستان

 10 0 41 8 44 پاکدشت

 1 0 27 0 14  پیشوا

 713 2 30 1960 985 تهران و پردیس

 6 0 45 12 37 دماوند

 9 0 31 16 56 رباط کریم

 0 0 57 14 49 ري

 0 0 40 4 76 شمیرانات

 4 0 73 25 68 شهریار

 2 0 33 10 21 فیروزکوه

 1 0 4 2 32 قدس

 0 0 42 5 25 مالرد

 8 1 47 21 85 ورامین و قرچک

☜ 

  

  

  



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1391 رشته هاي شغلی: بر حسبپیراپزشکان شاغل دردانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -11-16

 شهرستان
کاردان و تکنیسن 

 اتاق عمل
تکنسین 

 دیالیز
ر مسئول امو

 فوریتهاي پزشکی
کارشناس،کاردان و 

 تکنسین امور توانبخشی
مسئول امور 

 ارتوپدي

 3 203 184 8 745 کل استان

 0 0 0 0 0 اسالمشهر

 0 2 0 0 3  بهارستان

 0 1 24 0 13 پاکدشت

 0 0 5 0 0  پیشوا

 3 195 9 8 674 تهران و پردیس

 0 1 46 0 10 دماوند

 0 2 15 0 14 رباط کریم

 0 0 0 0 0 ري

 0 0 0 0 0 شمیرانات

 0 1 40 0 15 شهریار

 0 0 24 0 3 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 قدس

 0 0 3 0 0 مالرد

 0 1 18 0 13 ورامین و قرچک

☜ 
  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

 (دنباله)1391رشته هاي شغلی: بر حسبپیراپزشکان شاغل دردانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -11-16

 شهرستان
کاردان و کارشناس،

 تکنسین بهداشت محیط
کارشناس حشره شناسی 

 و مبارزه با ناقلین
کارشناس،کاردان و 

 تکنسین مبارزه با بیماریها
کارشناس و کاردان 
 بهداشت حرفه اي

 321 196 10 656 کل استان

 14 14 0 29 اسالمشهر

 10 2 0 14  بهارستان

 10 7 0 19 پاکدشت

 3 3 0 5  پیشوا

793 تهران و پردیس  10 92 174 

 8 12 0 17 دماوند

 10 8 0 14 رباط کریم

 15 19 0 40 ري

 16 8 0 28 شمیرانات

 16 9 0 33 شهریار

 4 5 0 7 فیروزکوه

 8 3 0 17 قدس

 8 6 0 17 مالرد

 25 8 0 37 ورامین و قرچک

☜ 
  

  

  



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1391رشته هاي شغلی: بر حسبپیراپزشکان شاغل دردانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -11-16

 شهرستان
مربی خدمات 

 بهداشتی
کارشناس،کاردان و 
 تکنسین امور داروئی

کارشناس،کاردان و تکنسین 
 برنامه و خدمات غذایی

کارشناس،کاردان و تکنسین 
مواد خوردنی،آشامیدنی،   

 آرایشی و بهداشتی

 87 240 163 12 کل استان

 3 2 4 3 اسالمشهر

 0 2 1 0  تانبهارس

 4 3 4 0 پاکدشت

 0 1 0 0  پیشوا

 65 209 121 5 تهران و پردیس

 1 2 5 1 دماوند

 3 4 6 0 رباط کریم

 0 3 3 1 ري

 2 2 4 0 شمیرانات

 3 2 7 2 شهریار

 1 2 6 0 فیروزکوه

 0 2 1 0 قدس

 4 2 1 0 مالرد

 1 4 0 0 ورامین و قرچک

☜ 
  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

 (دنباله)1391رشته هاي شغلی: بر حسبانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی پیراپزشکان شاغل درد -11-16

 شهرستان
کارشناس،کاردان و 
 تکنسین پرتونگاري

مددکاري بهداشتی 
 و درمانی

مسئول پذیرش و 
 مدارك پزشکی

کارشناس،کاردان و 
 تکنسین بهداشت خانواده

سایر 
 پیراپزشکان

 473 635 665 193 746 کل استان

 8 18 11 0 0 اسالمشهر

 4 9 0 0 3  بهارستان

 14 18 10 1 9 پاکدشت

 1 7 6 0 0  پیشوا

 408 361 580 189 698 تهران و پردیس

 4 20 3 0 13 دماوند

 6 14 9 1 4 رباط کریم

 5 51 13 0 0 ري

 6 31 2 0 1 شمیرانات

 5 49 11 1 9 شهریار

 2 10 6 0 3 فیروزکوه

 0 15 0 0 0 قدس

 5 10 2 0 0 ردمال

 5 22 12 1 6 ورامین و قرچک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

  
  
  
  
  



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

درمانی وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات  واکسیناسیون انجام شده در موسسات و مراکز بهداشتی و -12-16
 1391بهداشتی و درمانی: 

 ب.ث.ژ(سل) سرخک فلج اطفال(پولیو) انشهرست
دیفتري،کزاز و سیاه 

 سرفه(ثالث)

 48068 37314 47755 49302 کل استان 

 9768 6277 9809 9797 اسالمشهر

 101 2 100 103  بهارستان

 100 16 95 100 پاکدشت

 111 0 108 110  پیشوا

 22117 27696 22033 23204 تهران و پردیس

 112 148 109 112 دماوند

 103 2 103 103 رباط کریم

 15061 2837 14806 15177 ري

 99 104 105 99 شمیرانات

 99 88 98 99 شهریار

 102 43 96 102 فیروزکوه

 103 36 102 104 قدس

 97 4 95 97 مالرد

 95 61 96 95 ورامین و قرچک

☜ 
  
  
  
  
  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

رمانی وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات واکسیناسیون انجام شده در موسسات و مراکز بهداشتی ود-12-16
 (دنباله)1391بهداشتی و درمانی: 

 هپاتیت(ب) مننژیت دیفتري و کزازبزرگساالن(توأم) شهرستان

 50156 13186 4970 کل استان 

 9804 3286 170 اسالمشهر

 109 0 0  بهارستان

 100 0 0 پاکدشت

 104 0 0  پیشوا

8630 3215 تهران و پردیس  22936 

 112 0 0 دماوند

 102 0 0 رباط کریم

 16213 3592 1585 ري

 136 0 0 شمیرانات

 99 0 0 شهریار

 108 0 0 فیروزکوه

 102 0 0 قدس

 95 0 0 مالرد

 136 0 0 ورامین و قرچک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

  
  
  
  



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1391د مراجعه به کلینیکهاي بهداشت و تنظیم خانواده: موار -13-16

 تعداد مراکز شهرستان

 موارد مراجعه

مشاوره پیش   وازکتومی توبکتومی آي.یو.دي کاندوم قرص جمع
 از ازدواج

 سایر

 165386 148059 6000 5868 40872 72571 127381 566137 835 کل استان

 32258 3301 370 0 2010 5062 36881 79882 59 اسالمشهر

 4086 10954 19 0 2963 3445 5850 27317 48  بهارستان

 2335 3940 202 55 1778 2903 2191 13404 46 پاکدشت

 799 0 0 0 505 545 600 2449 24  پیشوا

 75208 88911 3327 4286 17751 39025 35372 263880 272 تهران و پردیس

3742 46 120 379 1124 1121 5818 38 دماوند  654 

 1988 405 132 227 1230 1933 2319 8234 27 رباط کریم

 39007 8328 497 70 3200 6090 32401 89593 76 ري

 1006 7854 497 212 1678 3262 1513 16022 27 شمیرانات

 2819 5907 361 568 3063 3610 3118 19446 69 شهریار

 150 462 3 16 116 443 534 1724 24 فیروزکوه

 979 2919 154 168 2048 1400 1491 9159 18 قدس

 1072 5104 111 0 1276 1411 1849 10823 41 مالرد

 3025 7600 281 146 2875 2318 2141 18386 66 ورامین و قرچک

 .تهراندانشگاه علوم پزشکی  -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

 1391در زمینه بازدید از مکانهاي تهیه و توزیع و نگهداري مواد غذائی:  فعالیتهاي عمده بهداشت محیط -14-16

 موارد بازدید شده شهرستان
کارت معاینه        

 بهداشتی صادرشده
 اماکن تعطیل شده معرفی متخلفین به دادگاه

 4049 30467 181992 403958 کل استان 

 68 780 12598 26380 اسالمشهر

111 1790 3724  بهارستان  12 

 294 1647 7580 13778 پاکدشت

 20 250 1365 3908  پیشوا

 1613 15129 94532 178164 تهران و پردیس

 4 322 2653 6799 دماوند

 57 254 4671 14284 رباط کریم

 204 2166 15542 33641 ري

 189 1737 12066 24264 شمیرانات

 172 1619 8373 29317 شهریار

 6 163 940 4155 فیروزکوه

 50 1125 4462 14031 قدس

 212 1369 6734 20728 مالرد

 1148 3795 8686 30785 ورامین و قرچک

 .تهراندانشگاه علوم پزشکی  -مأخذ

 .دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -        

  

  
  



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1391فعالیتهاي موسسات درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی: - 15-16

 موارد بستري موارد مراجعه شهرستان

 1574668 24181110 کل استان 

 16382 511012  اسالمشهر

 4763 19878  پاکدشت

 1485167 22421846 تهران، پردیس و شمیرانات

 5414 75999 دماوند

 9598 38775 رباط کریم و بهارستان

 3234 22545  ري

 20461 337752 شهریار و مالرد

 2168 26104 فیروزکوه

 3704 389218  دسق

 23777 337981 ورامین، پیشوا و قرچک 

 .تهراندانشگاه علوم پزشکی  -مأخذ

 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. -        

  

  

  

  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

 1391موارد تشخیص بیماریهاي واگیر در معاینات بالینی:  -16-16

 سرخک انواع اسهال سرخجه جمع شهرستان
ورمهاي ملتحمه 

 عفونی
 یاه سرفهس هاري

هپاتیتهاي 
 ویرال

 2822 165 411 231 324 3515 2 7470 کل استان 

 63 1 0 0 0 0 0 64 اسالمشهر

 104 10 0 0 5 10 0 129  بهارستان

 61 11 0 0 13 79 0 164 پاکدشت

 22 0 0 0 6 0 0 28  پیشوا

 1793 70 0 0 89 2497 1 4450 تهران و پردیس

 33 4 0 0 25 0 1 63 دماوند

 39 3 0 0 15 8 0 65 اط کریمرب

 134 22 411 231 39 793 0 1630 ري

 90 6 0 0 10 35 0 141 شمیرانات

 212 8 0 0 84 48 0 352 شهریار

 14 1 0 0 6 16 0 37 فیروزکوه

 81 11 0 0 8 12 0 112 قدس

 111 5 0 0 8 11 0 135 مالرد

 65 13 0 0 16 6 0 100 ورامین و قرچک

  علوم پزشکی تهران. دانشگاه -مأخذ
 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. -        

 

  

  

  



 بهداشت و درمان -16                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1391موارد تشخیص بیماریهاي واگیر در آزمایشگاه: -16- 17

 حصبه و شبه حصبه جذام تب مالت جمع شهرستان

 2 10 248 2383 کل استان 

 0 0 4 91 اسالمشهر

 0 1 6 71  بهارستان

 0 0 9 120 پاکدشت

 1 0 42 109  پیشوا

 0 1 36 1088 تهران و پردیس

 0 1 12 32 دماوند

 0 0 2 48 رباط کریم

 0 6 6 178 ري

 0 0 8 96 شمیرانات

 0 0 16 139 شهریار

 0 0 22 33 فیروزکوه

 0 0 14 52  قدس

 0 0 6 67  مالرد

 1 1 65 259 ورامین و قرچک

☜ 

  

  

  

  



  1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                        بهداشت و درمان -16

 

 (دنباله)1391: موارد تشخیص بیماریهاي واگیر در آزمایشگاه -16- 17

 مننژیت سل ریوي سیفیلیس سیاه زخم سالک شهرستان

 93 1537 3 10 480 کل استان 

 21 45 0 0 21 اسالمشهر

 0 59 0 0 5  بهارستان

 1 78 0 0 32 پاکدشت

 0 46 0 0 20  پیشوا

 18 809 3 1 220 تهران و پردیس

 0 16 0 1 2 دماوند

 0 31 0 0 15 رباط کریم

96 0 1 45 ري  51 

 0 76 0 0 12 شمیرانات

 1 110 0 0 12 شهریار

 1 3 0 7 0 فیروزکوه

 0 24 0 0 14  قدس

 0 44 0 0 17  مالرد

 0 127 0 0 65 ورامین و قرچک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. -مأخذ

 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. -        
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 (رأس)                          اي واگیر و غیرواگیر                                                   دامهاي مایه کوبی شده علیه بیماریه -16- 18

 سال و شهرستان

 بیماریهاي واگیر

آبله گوسفند   
 و بز

 شاربن تب برفکی

 )2(تک سمی گاو وگوساله گوسفند و بز )1(گاو وگوساله(نوبت سر) گوسفند و بز

1375  1704126 377056 848350 1506046 306638 1393 

1380 1182292 647360 1093585 1104808 374510 2347 

1385 948798 1160330 1576556 976567 501968 3136 

1387  952225 478913 908749 721415 375464 3479 

1388  869144 915977 1260556 767510 342606 2396 

1389  718855  673595  1290686  621451  263569  1140  
1390  737008 1214427 919004 713014 236803 1403 

1391  671599 942794 1016225 630293 242323 1901 

 330 29569 11832 136228 26544 8570  اسالمشهر
 0 26114 27406 103246 112832 47551 پاکدشت

 1326 0 0 0 0 0  تهران

08062 20921 128305 88570 و پردیس دماوند  5515 104 

 0 14434 16756 61303 45288 17964  رباط کریم و بهارستان
 2 46845 25578 209228 98092 43310  ري

 76 204 98913 519 82118 102643 شمیرانات

 12 27135 45921 121274 52728 38301 شهریار و قدس 

 16 836 130395 4954 126289 137975 فیروزکوه

17688 46587 54270  مالرد  50050 16055 35 

 0 75616 142822 289735 224011 132445 ،پیشوا و قرچکورامین

☜  
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 أس)دامهاي مایه کوبی شده علیه بیماریهاي واگیر و غیرواگیر(دنباله)                                                               (ر -16- 18

 سال و شهرستان

 بیماریهاي واگیر

شه(مالئیناسیون) مشم
 اسب(رأس)

 بروسلوز توبرکولیناسیون(سل)

 گاو وگوساله(رأس) گوسفند و بز(رأس) گاوي(رأس)

1375 1830 365617 12588 190782 

1380 5666 309216 17684 258308 

1385 5518 323356 246 317358 

1387  4892 348264 67 270315 

1388  5758 377263 300257 203217 

1389  2025  276807  171597  104494  
1390  3166 265102 243898 145176 

1391  3562 242366 368352 184493 

 26916 3982 44617 579 اسالمشهر

 24827 20838 23134 0 پاکدشت

 0 0 0 1133  تهران
 4206 56230 7145 160 و پردیس دماوند

 12818 18410 20111 0  رباط کریم و بهارستان

22553 490  ري  26253 29472 

 400 60895 226 826 شمیرانات
 16068 18598 33366 257 شهریار و قدس 

 2931 52690 0 0 فیروزکوه
 15654 48773 16737 117  مالرد

 51201 61683 41708 0 پیشوا و قرچک ،ورامین

☜          
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 (رأس)                                                            دامهاي مایه کوبی شده علیه بیماریهاي واگیر و غیرواگیر(دنباله)     -16- 18

 سال و شهرستان

 بیماریهاي غیرواگیر بیماریهاي واگیر

هپاتیت نکروزان (قانقاریا)            آگاالکسی شاربن عالمتی
 )1(گوسفند و بز (نوبت سر) 

آنتروتوکسمی گوسفند      
 گوسفند و بز یشگاو و گاوم )1(و بز(نوبت سر) 

1375 174176 412247 211382 1137280 

1380 191814 358738 161310 995171 

1385 370774 367727 259023 1239911 

1387  366988 336928 272817 1133429 

1388  317727 337504 209799 1004748 

1389  318741 359325 224210 816240 

1390  216961 324805 219224 519101  

1391  243309 390334 269444 928900 

 31307 7225 12795 23048 اسالمشهر

 174035 49194 74600 24515 پاکدشت

 0 0 0 0  تهران
 194660 59295 72090 0 و پردیس دماوند

 25336 9200 16991 9795  رباط کریم و بهارستان

 82201 28753 18303 42022  ري
 91250 31480 68116 0 شمیرانات

 53116 4080 13980 24853 شهریار و قدس 

 89260 26076 52415 0 فیروزکوه
 52347 4500 17277 15757  مالرد

 135388 49641 43767 103319 پیشوا و قرچک ،ورامین

 اطالق می شود که در سال، بیش از یک بار به هر رأس دام تزریق می شود.  ) نوبت سر به پاره اي از واکسن ها1(

 شامل اسب، قاطر، استر و االغ  می باشد. )2(

 .اداره کل دامپزشکی استان تهران -مأخذ
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 فعالیتهاي پیشگیري و درمان در زمینه بیماریهاي انگلی دام توسط درمانگاههاي دامپزشکی -19-16

  مبارزه با انگلهاي سال و شهرستان
 داخلی(مورد)

 مبارزه با انگلهاي خارجی

مساحت مکانهاي            )1(ه (مورد)دامهاي سمپاشی شد
 سمپاشی شده(مترمربع)

1375)2( 3555585 308475 1098460 

1380 1377032 1482845 5171187 

1385 447973 1502818 8990081 

1387 263527 1223050 5726037 

1388 870841 1735544 4056134 

1389  979160 527116 1702949 

1390  128342 868335 1382242  

1391 82614 498893 1871726 

 230650 14386 0 اسالمشهر
 229160 78303 0 پاکدشت

 168615 70680 0 و پردیس دماوند

 110840 20450 0  رباط کریم و بهارستان

 191480 60950 0  ري

 44270 23478 44282 شمیرانات
 92491 56335 38332 شهریار و قدس 

 67420 70405 0 فیروزکوه
 117050 36570 0  ردمال

 619750 67336 0 ، پیشوا و قرچکورامین

 گاو و گوساله انجام گرفته است. بز، تحت یک عملیات و براي گوسفند، و گردپاشی دامها سمپاشی دامها، حمام ضدکنه )1(

 ) اطالعات شامل استان قم نیز می باشد.2(

 اداره کل دامپزشکی استان تهران. -مأخذ
  
  
  
  



١ 

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ریفرهنگ وگردشگ  

٦٢٩ 



٢  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي آمارهاي ارائه شده در این فصل مربوط به برنامـه
 هاي عمـومی،صدا و سیما، مطبوعات، کتاب وکتابخانه

کتاب و کتابخانه هاي کانون پرورش فکري کودکان و 
ها و بناهـاي تـاریخی و امـاکن موزه سینما، نوجوانان،

باشـد. آمـار مربـوط بـه ان میورزشـی در سـطح اسـت
هاي رادیـو و تلویزیـون توسـط صـدا و سـیماي برنامه

جمهوري اسالمی ایران تولید و ارائه شده اسـت. آمـار 
هاي عمـومی و مربوط به مطبوعات، کتاب و کتابخانـه

سینماها نیز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسـالمی 
اي آمار مربوط به کتابخانـه هـاستان تهیه شده است. 

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیـز، در ایـن 
همچنین آمار مربوط بـه امـاکن فصل ارائه شده است. 
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اسـتان  ورزش و جوانـانورزشی نیز توسط اداره کـل 
  آوري شده است.جمع

مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه  تعاریف و
  شرح زیر است: 

یـد تولهاي رادیـویی و تلویزیـونی: تولید برنامـه
هـا و فرایندي است که مـتن، طـرح، سـناریو یـا پیام

ها را از طریق به کارگیري منابع انسانی هنـري اندیشه
و فنی، تجهیـزات، مـواد مصـرفی و منـابع مـالی، بـه 

اي صوتی یا تصویري تبدیل کرده آن را ساختار برنامه
اي (فـیلم، نـوار ویـدئو، نـوار صـدا، اي رسانهبر واسطه

کنـد و ..) ضـبط و ثبـت و سـوار میدیسک، امواج و .
 براي توزیـع، پخـش یـا نمـایش از طریـق تجهیـزات
فرستنده، گیرنده یا تجهیـزات نمایشـی دیگـر، آمـاده 

  سازد.می

  

  

  

  
  اي وها و ابزار و مـواد رسـانهمتن تولید تلویزیونی، در

ها، کالً براي تولید و ضبط و ثبت تصـویر و نیز واسطه
ر حـالی کـه در تولیـد رادیـو، صدا به کار می رونـد  د

عوامل پیشگفته، صرفاً براي تولید و ضبط و ثبت صدا 
  شوند.به کار گرفته می

مراکـز واقـع در هـر  مراکز رادیویی و تلویزیـونی:
هاي رادیویی و تلویزیـونی استان که مکان تولید برنامه

  هاست.و اتخاذ تصمیم در مورد پخش برنامه

است که بـا اسـتفاده از  مجموعه مراحلیتولید فیلم: 
خــدمات مختلــف در یــک طیــف گســترده از افــراد و 

  بـازیگر، واحـدهاي دکـور، لبـاس، وسایل (فیلمنامـه،

و    صدا، نماهاي ویژه، تدوین و وسایل فنی گریم، نور،
  شود....) تا تهیه نسخه آماده نمایش، انجام می

فـن و صـنعت تولیـد و  سینما عبارت از هنر، سینما:
  ش فیلم است. نمای

دار اسـت کـه فـیلم بلنـد داسـتان فیلم سـینمایی:
ــداقل  ــوده و 75ح ــه ب ــرض  دقیق ــا ع ــوالً ب  35معم

  شود. میلیمتري براي نمایش ساخته می

بـر طبـق قـانون، مطبوعـات عبارتنــد از مطبوعـات: 
با نام ثابت و تـاریخ انتشـار  نشریاتی که به طور منظم،

ــین، در زمینــه ــادر فواصــل مع ــري، هاي گون گون خب
کشــاورزي، انتقـادي، اجتمـاعی، سیاســی، اقتصـادي، 

    شوند.دینی و علمی و ... منتشر می فرهنگی،

هنري کـانون پـرورش فکـري  -مراکز فرهنگی
هاي وابسته بـه کـانون کتابخانه کودکان و نوجوانان:

پرورش فکري کودکان و نوجوانان که کلیه فعالیتهاي 
دگیري نقاشـی، خـط، فرهنگی اعم از کتابخوانی و یـا

  گیرد.سرود و ... در آنها انجام می

هنـري کـانون پـرورش  -اعضاء مراکز فرهنگـی
تا  6 کودکان و نوجوانانفکري کودکان و نوجوانان: 

اي کـه بـه صـورت عضـو از خـدمات مراکـز ساله 18
  کنند. هنري استفاده می -فرهنگی

اساس تعریف ارائـه شـده از طـرف سـازمان  برکتاب: 
اي غیرادواري است که اختصاص و، کتاب نشریهیونسک

صـفحه  48به موضوعی ویژه دارد و تعداد صفحات آن 
  یا بیشتر است. 

حسب مـورد بـه  نشریه غیرادواري است که بر جزوه:
ــداد خــاص  ــا مســئله و روی ــا چنــد موضــوع ی یــک ی

پردازد. گسـتره توزیـع جـزوه معمـوالً محـدود بـه می
  دود و خاص است.داخل سازمانها یا گروههاي مح
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آثار معماري، عناصر و بناهایی است  بناهاي تاریخی:
هنـري و که جنبه باسـتانی دارد یـا از نظـر تـاریخی، 

    باشد.علمی واجد ارزش می

اي است دائمـی و غیرانتفـاعی کـه بـه مؤسسه موزه:
منظور گردآوري، نگهداري، پژوهش، آموزش و نمایش 

کنــد و ت میدســتاوردهاي انســان یــا طبیعــت فعالیــ
قابـل ذکـر  درهاي آن به روي عموم مردم بـاز اسـت.

در  است با توجه به عدم همکاري اداره کـل مـوزه هـا
  عیناً تکرارمی گردد.1387اطالعات سال سالهاي اخیر،

  گزیده اطالعات:

میزان تولید برنامه در شبکه هاي  1391در سال 
درون مرزي و برون مرزي صداي جمهوري اسالمی 

که  هزار ساعت بوده 102استان بیش از  ایران در
درصد افزایش داشته است.  5/0نسبت به سال قبل 

همچنین در سال مذکور میزان تولید برنامه در شبکه 
هاي درون مرزي و برون مرزي سیماي جمهوري 

هزار ساعت بوده  48 بیش از اسالمی ایران در استان
 کاهشدرصد  3 حدود به سال گذشته که نسبت

  است.داشته 

 57فیلم هاي سینمایی در  تعداد تماشاچیان 
  6، حدود 1391سینماي فعال استان در سال 

        4/21میلیون نفر بوده که نسبت به سال قبل 
تعداد  1391داشته است. در سال  کاهشدرصد 

کتابخانه هاي تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد 
           باب و کتابخانه هاي  130اسالمی استان 

تحت پوشش کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
 4/7باب بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  62

  داشته اند. افزایشدرصد  6/1درصد و 

زمین و  437سالن ورزشی،  2701در این سال تعداد 
استخر در استان وجود داشته  340میدان ورزشی و 

است.

  

  

  

  
 مرکز تهران -زي و برون مرزي صداي جمهوري اسالمی ایران تولید برنامه هاي درون مر - 1-17

 مقدار (ساعت) سال و شهرستان

1365 12552 

1370 11481 

1375 40957 

1380 74008 

1385 79414  
1387 84462 

1388 90215 
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1389  86644  
1390  101423  

1391 101971  

 0 اسالمشهر
 0  بهارستان
 0 پاکدشت

 0  پردیس
 0  پیشوا
 101971  )1(تهران
 0 دماوند

 0 رباط کریم
 0 ري

 0 شمیرانات
 0 شهریار

 0 فیروزکوه
 0 قدس

 0  قرچک
 0 مالرد

 0 ورامین

  ) تولید برنامه هاي درون مرزي و برون مرزي به صورت متمرکز در تهران صورت می گیرد.1(
 ملکرد. مدیریت آمار و اطالعات.صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. اداره کل ارزیابی ع -مأخذ

  
  

 (ساعت)                                                    مرکز تهران -مدت پخش برنامه هاي صداي جمهوري اسالمی ایران - 2-17

  شبکه برون مرزي جمع سال و موضوع
 شبکه هاي درون مرزي

 فرهنگ ایران جمع

1365)1( 27068 14144 11888 8760 870 

1370)2( 27215 14570 12403 8784 1122 

1375 57720 24249 33471 8784 5025 

1380 98151 33675 64476 8760 8760 



 

 

 

1385 117016 42157 74859 8760 8760 

1387 133567 49320 84247 8784 8784 

1388 144389 60408 83981 8760 8760 

1389  135771  60407  75364  8760  8760  

1390  154249  62047  92202  8760  8760  

1391  164152 63868 100284 8784 8784 

 467 1123 48151 10131 14946 اخبار

 8317 7661 95469 53737 149206 برنامه و میان برنامه

☜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ساعت)                                      مرکز تهران (دنباله) -مدت پخش برنامه هاي صداي جمهوري اسالمی ایران - 2-17

 سال و موضوع
 شبکه هاي درون مرزي

 تهران جوان نقرآ ورزش

1365 0 2258 0 0 

1370 0 2497 0 0 

1375 0 2496 360 8146 

1380 6086 5830 8760 8760 
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1385 7359 8760 8760 8760 

1387 7387 8784 8784 8784 

1388 7331 8760 8760 8760 

1389  7474 8760 8760 8760 

1390  8760 8760 8760 8760 

1391  8784 8784 8784 8784 

 543 473 214 60 راخبا

 8241 8311 8570 8724 برنامه و میان برنامه

☜ 
 
 
 
 
 
  
  
  
 (ساعت)                                        مرکز تهران (دنباله) -مدت پخش برنامه هاي صداي جمهوري اسالمی ایران - 2-17

 سال و موضوع
 شبکه هاي دورن مرزي

 نمایش وان آوا )3(اقتصاد گفتگو سالمت پیام

1365 0 0 0 0 0 0  

1370 0 0 0 0 0 0  

1375 8660 0 0 0 0 0  

1380 8760 0 0 0 0 0  



 

 

 

1385 8760 4380 1800 0 0 0  

1387 8784  4392 2196 4026 2562 2196  

1388 8760 4380 2190 4015 2555 2190  

1389  8760 4380 2190 4015 2555 2190 0 

1390  8760 5802 2902 7621 7489 2288 4780 

1391 8784 6588 3660 8784 8784 2196 8784 

 0 0 0 395 0 77 1463 اخبار

 8784 2196 8784 8389 3660 6511 7321 برنامه و میان برنامه

  730ساعت برنامه و رادیو صداي آشنا با  306با اجزاي افقی آن به دلیل وجود رادیو جبهه با  1365) اختالف جمع سال 1(
 شده است. غیرفعالبه بعد  1370و رادیو صداي آشنا از سال  1365عت برنامه بوده است که رادیو جبهه از سال سا 

 1370ساعت برنامه بوده که از سال  243با اجزاي افقی آن به دلیل وجود رادیو صداي آشنا با  1370) اختالف جمع سال 2(
  شده است. غیرفعالبه  بعد 

 و تجارت به رادیو اقتصاد تغییر نام داده است.رادی 1390از سال ) 3( 

 صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطالعات. -مأخذ
  
  
  
  
  
  
 )(ساعت                                          زبان بر حسبمدت پخش برنامه هاي رادیویی برون مرزي از مرکز تهران  - 3-17

 اسپانیایی ارمنی اردو آلمانی آلبانیایی آذري  جمع سال و موضوع

1365 14144 0 0 250 342 433 707 

1370 14570 0 0 321 366 551 1098 

1375 24249 0 68 366 732 614 1770 

1380 33675  141 1095 730 913 913 1825 



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

1385 42157 365 1095 730 912 547 1825 

1387 49320 366 1098 732 915 549 1830 

1388 60408 365 1095 730 912 548 1825 

1389  60407 365 1095 729 913 547 1825 

1390  62047 365 1095 730 912 547 1825 

1391 63868 366 1098 732 915 635 1830 

 960 210 179 268 204 136 10131 اخبار

 825 380 699 427 858 212 52896 برنامه

 45 45 37 37 36 18 841 مهمیان برنا

☜  
 
 
 
  
  
  
  
 (ساعت)                               زبان(دنباله) بر حسبمدت پخش برنامه هاي رادیویی برون مرزي از مرکز تهران  - 3-17

 ترکی استانبولی پشتو بوسنیایی بنگالی ایتالیایی انگلیسی  سال و موضوع

1365 707 0 707 0 342 342 

1370 1256 0 405 0 366 1139 

1375 1860 426 732 732 732 1098 

1380 2008 1278 730 1095 1095 1460 



 

 

 

1385 2190 1277 730 1095 1460 1095 

1387 2196 1281  732 1098 1462 1464 

1388 2190 1278 730 1095 1460 1460 

1389  2190 1277 730 1095 1460 1460 

1390  3650 1277 730 1095 1460 1460 

1391 5490 1281 732 1098 1199 1464 

 552 427 377 266 375 1339 اخبار

 876 713 684 429 870 4060 برنامه

 36 59 37 37 36 91 میان برنامه

☜ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 (ساعت)                               زبان(دنباله) بر حسبمدت پخش برنامه هاي رادیویی برون مرزي از مرکز تهران  - 3-17

 عربی عبري سواحیلی ژاپنی روسی چینی سال و موضوع

1365  0 707 0 0 0 7278 

1370 0 732 0 0 0 5759 

1375 684 1464 0 183 0 8784 

1380 730 1532 365 1095 62 9855 



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

1385 730 1825 548 1460 548 9125 

1387 732 1830 915 1464 549 9151 

1388 730 1825 913 1460 547 9125 

1389  730 1825 913 1460 548 9125 

1390  730 1825 912 1460 547 9125 

1391 732 1830 915 1464 549 9150 

 1466 256 401 186 622 296 اخبار

 7684 293 991 711 1153 418 برنامه

 0 0 72 18 55 18 میان برنامه

☜ 

 

 

 

  
 (ساعت)                                 زبان(دنباله) بر حسبز تهران مدت پخش برنامه هاي رادیویی برون مرزي از مرک - 3-17

 )1(فارسی هوسا هندي ماالیو کردي قزاقی فرانسوي سال و موضوع

1365 529 0 1800 0 0 0 0 

1370 747 0 1830 0 0 0 0 

1375 1098 136 2125 366 0 279 0 

1380 1095 730 2555 730 548 1095 0 



 

 

 

1385 1095 730 1460 730 730 1095 8760 

1387 1098 732 1492 732 732 1098 15072 

1388 1095 730 1460 730 730 1095 26280 

1389  1095 730 1460 730 730 1095 26280 

1390  1095 730 1460 730 730 1277 26280 

1391 1095 732 1464 732 732 1281 26352 

 0 339 132 249 349 231 311  اخبار

 26352 942 564 446 1079 483 747 امهبرن

 0(2) 0(2) 36 37 36 18 37 میان برنامه

 زبان فارسی مربوط به شبکه صداي آشنا و براي ایرانیان خارج از کشور پخش می گردد. )1(

  ) به دلیل محدودیت زمان پخش شبکه ها، میان برنامه نداشته اند.2(
 ان. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطالعات.صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایر -مأخذ

  
  
  
  
  
  
 مرکز تهران - تولید برنامه هاي درون مرزي و برون مرزي سیماي جمهوري اسالمی ایران - 4-17

 مقدار (ساعت) سال

1365 2630 

1370 2450 

1375 12868 

1380 25380 



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

1385 35308 

1387 43645 

1388 44168 

1389  47187  

1390  49633  

1391 48195 

 صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطالعات. -مأخذ

 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 مرکز تهران                                                          (ساعت) -مدت پخش برنامه هاي سیماي جمهوري اسالمی ایران -5-17

 جمع سال و موضوع
شبکه هاي           

 برون مرزي

 شبکه هاي درون مرزي

 چهارم سوم دوم  اول  جمع

1365 6529 1448 5081 2639 2442 0 0 

1370 6507 950 5557 3043 2514 0 0 

1375 24113 1832 22281 6824 6552 4195 1897 



 

 

 

1380 70584 26227 44357 8760 6974 8760 4246 

1385 703710  48859 58178 8760 7523 8760 4457 

1387 117020 58050 58970 8784 7535 8784 5143 

1388 119135 59556 59579 8760 7576 8760 5128 

1389  130928 68987 61941 8760 7598 8760 6942 

1390  157587 79265 78322 8760 7597 8760 6956 

1391 169977 79303 90674 8784 8784 8784 6945 

 292 308 495 906 6487 14971 21458  اخبار

 5773 8415 8074 7005 79588 58884 138472 برنامه

 880 61 215 873 4599 5448 10047 میان برنامه

☜  
 
 
 
 
 
 
 
 (ساعت)            مرکز تهران (دنباله)                                  -مدت پخش برنامه هاي سیماي جمهوري اسالمی ایران -5-17

 سال و موضوع
 شبکه هاي درون مرزي

 نمایش شما مستند آموزش قرآن و معارف خبر تهران

1365 0 0 0 0 0 0 0 

1370 0 0 0 0 0 0 0 

1375 2813 0 0 0 0 0 0 



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

1380 5942 7485 2190 0 0 0 0 

1385 7506 7487 8760 4925 0 0 0 

1387 7479 7520 8784 4941 0 0 0 

1388 7487 7573 8760 5535 0 0 0 

1389  7476 7518 8760 6127 0 0 0 

1390  7470 7569 8760 6172 7968 5944 2366 

1391  7680 8339 8784 6222 8784 8784 8784 

 0 0 0 0 93 4034 359 اخبار

 8535 8784(1) 8783 5417 7575 4305(1) 6922 برنامه

 249 -(1) 1 805 1116 -(1) 399 میان برنامه

  ) به دلیل در دسترس نبودن تفکیک برنامه و میان برنامه، اطالعات در موضوع برنامه ثبت شده است.1(
 صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطالعات. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  

  
  1391: ران)(مرکز ته مدت پخش برنامه هاي سیماي جمهوري اسالمی ایران - 1-17

  
  
  



 

 

  
  

  17-5مبنا: جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 زبان                                               (ساعت) بر حسبمدت پخش برنامه هاي تلویزیونی برون مرزي از مرکز تهران  -17- 6

 کل جمع سال و موضوع
  شبکه جام جم

 (فارسی)

 شبکه سحر

 )1(عربی بوسنیایی  انگلیسی اردو آذري جمع



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

1365)2( 1448 0 1448 0 0 0 0 1368 

1370 950 0 950 0 0 0 0 950 

1375 1832  0 1832 374 0 0 316 1142 

1380)3( 26227 17520 8707 1414 415 1683 365 3454 

1385 48859 26280 7004 1861 551 1464 549 0 

1387 58050 26352 6954 1830 549 1464 549 0  

1388 59556 26280 8464 2091 665 1697 824 0 

1389  68987 26280 14160 3065 1235 2415 1825 0 

1390  79265 26280 15809 3435 2673 2493 1643 0 

1391 79303 26272 9111 2339 1641 912 1102 0 

 0 274 122 213 305 1432 1801 14971 اخبار

 0 686 645 1262 1871 6759 23576 58884 برنامه

 0 142 145 166 163 920 895 5448 برنامهمیان 

☜  
 

  
  

  (ساعت)                           زبان (دنباله)          بر حسبمدت پخش برنامه هاي تلویزیونی برون مرزي از مرکز تهران  -17- 6

سال و 
 موضوع

شبکه  شبکه سحر
 عربی  العالم

  شبکه الکوثر
 (عربی)

شبکه پرس       
  ی)تی وي (انگلیس

شبکه آي 
 فیلم (عربی)

شبکه هیسپن       
 کردي فرانسوي تی وي(اسپانیایی)



 

 

 

1365 0 32 0 0 0  0 0 0 

1370 0 0 0 0 0 0  0  0  

1375 0 0 0 0 0 0 0 0 

1380 384 730 0 0 0 0 0 0 

1385 1098 1481 8760 1557 6815 0 0 0 

1387 1098 1464 8784 24744 7176 8784 0 0 

1388 1332 1855 8760 24812 7292 8760 0 0 

1389  2190 3430 8760 28547 8200 8760 2827 0 

1390  2280 3285 8760 37176 8760 8760 8760 2136 

1391 1198 1919 43920 8784 8784 8784 8784 8784 

 1958 0 4521 432 4827 11738 305 213 اخبار

 5629 8095 3382 8023 3420 28549 1460 835 برنامه

 1197 689 881 329 537 3633 154 150 میان برنامه

 الکوثر شد.  تبدیل به شبکه 1384ازسال  سیماي عربی شبکه سحر به دلیل افزایش ساعت پخش و تغییر محتواي آن، ) 1(
هاي بعدي که در سال فعالیت سیماي ترکمنی در این سال می باشدلحاظ کردن ) علت اختالف سرجمع با اجزا به دلیل 2(

 .وجود ندارد
که در سالهاي  فعالیت سیماي ترکی استانبولی در این سال می باشدلحاظ کردن ) علت اختالف سرجمع با اجزا به دلیل 3(

 .بعدي وجود ندارد
  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطالعات عملکردي. - ماخذ
  
  
  
 ا و تماشاگران فیلمهاي سینمائیسینماه -17- 7

 سال و شهرستان
 )1(تعداد تماشاگر سینما

 فیلمهاي خارجی فیلمهاي ایرانی جمع گنجایش(تعداد صندلی) تعداد



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

1365 74 49517 27869558 16715411 11154147 

1370 79 51309 19359663)2( 15690647 3656689 

1375 77 48758 12644410)2( 10882761 840836 

1380 87 46956 9092291 8697695 394596 

1385 85 38654 8556876 8440809 116067 

1387 61 42678 7839967 7779330 60637 

1388  57 40438 902593 9077795 14798 

1389  58 39014 5534081 5510749 23332 

1390 55 38280 7573436 7551259 22177 

1391 57 37337 5950000 5938200 11800 

 0 30500 30500 500 1 اسالمشهر
 0 0 0 0 0  بهارستان
 0 0 0 0 0  پاکدشت

 11800 5646100 5657900 33925 51  و پردیستهران 

 0 0 0 0 0 دماوند
 0 33000 33000 610 1 رباط کریم

 0 155000 155000 604 1 ري
 0 53000 53000 1138 2 شمیرانات

 0 20600 20600 560 1 ، قدس و مالردشهریار
 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0  قرچک
 0 0 0 0 0  و پیشوا ورامین

 ) اطالعات شامل تماشاگران در ایام جشنواره نمی باشد.1(
به دلیل عدم وجود اطالعات تماشاگران بعضی از   1375و  1370) اختالف سرجمع تماشاگران با اجزاي آن در سالهاي 2(

 یلمهاي ایرانی و خارجی می باشد.شهرستانها  به تفکیک ف
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران. دفتر مطالعات و برنامه ریزي  فعالیتهاي سینمایی، سمعی و بصري. -مأخذ

  
  
 سالنهاي وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه اجرا شده -8-17

 تعداد تماشاگر تعداد اجرا تعداد برنامه سالن نمایش سال و شهرستان



 

 

 

 موسیقی تئاتر موسیقی تئاتر موسیقی تئاتر گنجایش تعداد 

1380)1( 4 1330 166 54 1236 161 132192 41470 
1385)2(  19 2693 214 100 1384 347 194144 44420 

1387 28 4138 193 95 1639 194 305347 46180 

1388 27 3862 207 65 1364 196 204902 23181 

1389  20 3417 84 6 606 38 123599 2565 

1390  24 2549 77 5 381 17 51280 1230 

1391 20 2493 109 4 380 16 122870 2760 

 0 1250 0 25 0 4 290 3 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0 220 2  بهارستان
 300 8880 1 40 1 13 120 1 پاکدشت

 0 1300 0 1 0 1 0 0  پیشوا
 0 3200 0 14 0 14 878 5 و پردیستهران 
 0 1320 0 12 0 3 230 2 دماوند

 0 950 0 17 0 10 80 1 رباط کریم
 0 5600 0 19 0 3 110 1 ري

 0 1050 0 12 0 6 0 0 شمیرانات
 2200 20500 13 47 2 9 0 0 شهریار

 260 41300 2 67 1 9 175 2 فیروزکوه
 0 2000 0 11 0 3 0 0 قدس
 0 2700 0 24 0 11 80 1 مالرد

 0 32820 0 91 0 23 310 2 و قرچک ورامین

) اطالعات فقط مربوط به اطالعات سالنها و اجراهایی است که تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان صورت گرفتـه 1(
 .وتعداد سالنها و برنامه ها و اجراهایی که تحت نظارت حوزه هنري می باشد درآمار فوق به حساب نیامده است

برخالف سالهاي قبل که عملکرد معاونت هنري وزارت متبوع نیز می باشد فقط شامل فعالیتهاي نمایشی  1385) آمار عملکرد سال 2(
 و موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران است.

 یتهاي سینمایی، سمعی و بصري.اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران. دفتر مطالعات و برنامه ریزي  فعال -مأخذ
 

  
 نمایشگاههاي فرهنگی و هنري برپا شده و بازدیدکنندگان - 9-17

 بازدید کنندگان نمایشگاه سال و شهرستان



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

 سایر کتاب  سایر کتاب

1380 20 76 84400 105650 

1385 69 253 164140 199165 

1387 1041 175 908843 116464 

1388 187 181 632880 175661 

1389  101 92 480606 102911 
1390  47 103 299600 187390 

1391 45 110 134270 120440 

 1850 0 5 0 اسالمشهر
 0 1500 0 1  بهارستان
 17460 43000 19 6 پاکدشت

 5000 11150 5 8  پیشوا
 2700 0 2 0  و پردیستهران 
 2980 8500 6 8 دماوند

 1200 0 2 0 رباط کریم
 5650 500 5 2 ري

 9200 3000 6 2 شمیرانات
 41850 55000 37 10 شهریار

 2050 3120 5 2 فیروزکوه
 23000 2500 10 2 قدس
 5800 6000 6 4 مالرد

 1700 0 2 0  قرچکو  ورامین
 بصري. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران. دفتر مطالعات و برنامه ریزي  فعالیتهاي سینمایی، سمعی و  -مأخذ

  
  
  
 چاپخانه هاي تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی - 10-17

 یخصوص دولتی جمع سال



 

 

 

1365 625 115 510 

1370 628 118 510 

1375 640 130 510 

1380 1350 145 1205 

1385 1462 137 1325 

1387 1896 48 1848 

1388 1911 48 1863 

1389  1921  48  1873  

1390  1954  48  1906  

1391 1878 394 1484 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران. دفتر مطالعات و برنامه ریزي  فعالیتهاي سینمایی، سمعی و بصري. -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 توزیع مطبوعات -11-17

 تعداد عنوان شرح



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 

 مطبوعات محلی )1(کل

   روزنامه
1365 6 4 

1370 19 6 

1375 26 23 

1380 67 12 

1385 104 12 

1387 98 14 

1388 158 44 

1389  150  43  
1390  145  51  

1391 199 53 

   )2(مجله
1365 46 12 

1370 241 34 

1375 326 181 

1380 765 215 

1385 1957 277 

1387 1968 265 

1388 2377 770 

1389  2316  700  
1390  3340  1363  

1391 3412 2276 

 ور از کل، تعداد نشریاتی است که گستره توزیع آنها سراسري می باشد.) منظ1(

 ) آمار قید شده شامل کلیه نشریات ادواري اعم از قطع روزنامه اي و مجله اي می باشد.2(

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران. دفتر مطالعات و برنامه ریزي  فعالیتهاي سینمایی، سمعی و بصري. -مأخذ
  
 

تعداد کتابخانه، کتاب، اعضاء و مراجعین به کتابخانه هاي عمومی تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و -12-17
 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان



 

 

 سال و شهرستان
 کتابهاي موجود کتابخانه

کانون پرورش فکري  کتابخانه هاي عمومی
کانون پرورش فکري  میکتابخانه هاي عمو کودکان و نوجوانان

 کودکان و نوجوانان

1370 23 0 682145 0 
1375 51 43 709087 249519 

1380 86 55 944566 480239 

1385 124 56 1154133 832812 

1387 133 59 1342784 802957 

1388 133 65 1524243 810828 

1389  117 64 1332167 848830 
1390  121 61 1483048 839668 

1391  130 62 1716688 894253 

 28734 106953 2 10 اسالمشهر
 0 82213 0 9  بهارستان
 1231 86383 2 8 پاکدشت

 18205 4564 2 4  پردیس
 9311 17346 1 1  پیشوا
 579782 770434 38 38 تهران
 18832 42157 1 3 دماوند

 15569 31043 1 3 رباط کریم 
 56171 150094 3 15 ري

76581 3 7 شمیرانات  37197 
 35104 131514 2 14 شهریار

 29786 42416 2 3 فیروزکوه
 18080 27633 1 3 قدس

 26012 54810 2 4  قرچک
 0 36451 0 3 مالرد

 20239 50912 2 5 ورامین 

☜ 
  
 

اسالمي تعداد کتابخانه، کتاب، اعضاء و مراجعين به کتابخانه هاي عمومي تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد  -١٧- ١٢
 و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان(دنباله)



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 سال و شهرستان
 موارد مراجعه تعداد اعضاء

کانون پرورش فکري  کتابخانه هاي عمومی
کانون پرورش فکري  کتابخانه هاي عمومی کودکان و نوجوانان

 کودکان و نوجوانان

1370 70593 0 3068739 0 
1375 000 35945 4193416 0 
1380 172313 16444 4376269 1128864 
1385 155630 93303 3814387 2880440 
1387 146477 59311 3773040 1780362 
1388 162693 91980 4514068 2151733 
1389  141637 27307 4153284 1933437 
1390  176226 27020 4525905 1909046 

1391  148269 129989 4821519 1911769 

 125320 392541 3090 8495 اسالمشهر

 0 385753 0 10728  بهارستان
 36685 329972 25932 8766 پاکدشت

 52638 1965 51611 228  پردیس

 22018 68350 1088 2113  پیشوا

 683127 1905446 22978 69698 تهران

 23171 43136 1799 2583 دماوند
 20217 88099 693 3026 رباط کریم 

68427 572489 5510 12339 ري  

 76728 77520 4983 4083 شمیرانات

 65480 248697 4329 10790 شهریار
 592272 128733 1652 1207 فیروزکوه

 41945 64229 3034 3571 قدس

 50637 226592 2056 4395  قرچک

 0 168118 0 2617 مالرد
 44689 119879 1234 3630 ورامین 

 ان تهران. دفتر مطالعات و برنامه ریزي  فعالیتهاي سینمایی، سمعی و بصري.اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است -مأخذ
 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. -        



 

 

  
  تعداد کتابخانه ها - 2-17

  
  
  

  
  17- 12مبنا: جدول 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 اماکن مذهبی -13-17

 اماکن مذهبی اقلیتها نیه تکیه و حسی مسجد تعداد اماکن متبرکه اسالمی سال و شهرستان

1380 360 3563 593 19 

1385 399 3565 595 19 

1387 399 3565 610 19 

1388  419 3600 613 19 

1389  309 2525 579 19 

1390  309 2525 579 19 

1391 309 2575 612 19 

 0 10 37 10 اسالمشهر
 0 33 50 3  بهارستان
 0 11 31 15 پاکدشت

 19 295 1055 74  و پردیستهران 

 0 40 93 38 دماوند
 0 7 96 9 رباط کریم

 0 72 418 29 ري
 0 57 432 12 شمیرانات

 0 20 148 23 شهریار
 0 38 54 40 فیروزکوه

 0 1 6 1 قدس
 0 1 4 4 مالرد

 0 27 151 51  و قرچک ، پیشواورامین

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران. -مأخذ

  
  
  
  
  



 

 

 امور فرهنگی موقوفات و بقاع متبرکه  -14-17

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 شرح فعالیت

تعداد کتب دینی و اسالمی توزیع شده از محل 
 نیات موقوفات منطبق

29123 100000 100000 135000 150000 170000 

 1 1 1 2 2 1 تعداد کتابخانه احداث شده در بقاع متبرکه

 60000 53200 37000 30000 28000 64691 خانه هاي بقاع متبرکه تعداد کتب موجود درکتاب

 120000000 107000000 105000000 85000000 77000000 42197200 تعداد زیارت کنندگان امامزادگان

 15 15 15 15 15 12 تهیه و شرح شجره نامه امامزادگان

 64 54 38 20 26 41 تعداد موقوفات جدید الوقف

 کل اوقاف و امور خیریه استان تهران. اداره -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (هزارنفر)                                                                                       )1(بازدیدکنندگان از موزه ها و بناهاي تاریخی - 15-17

 1387 1386 1385 1384 1383 1380 شرح

       و کاخ موزه هاموزه ها        

 26 16 26 11 11 21 آب

 0 0 3 8 7 13 آبکار

 28 10 20 22 22 22 آبگینه و سفالینه هاي ایران

 0 0 6 16 24 18 بهزاد

 12 6 13 12 12 10 رضا عباسی

 37 0 14 18 16 26 فرش ایران

 4 0 4 2 2 1 نقاشی پشت شیشه

 100 86 6 5 3 9 هنرهاي ملی ایران

 0 0 74 92 71 76 ستانایران با

 0 0 26 91 71 60 دوران اسالمی

 1542 0 0 0 0 39 مردم شناسی سعدآباد

 241 0 0 0 0 25 مردم شناسی کاخ گلستان

 0 0 3 7 8 12 خط و کتابت میرعماد

 57 34 37 23 30 19 هنرهاي زیبا

 0 0 31 24 21 9 حوضخانه

 0 0 38 21 15 8 عکس خانه

☜  
  
  



 

 

 (هزارنفر)                                                                          )1( (دنباله) دیدکنندگان از موزه ها و بناهاي تاریخیباز - 15-17

 1387 1386 1385 1384 1383 1380 شرح

 15 12 9 15 21 47 هنر ملل

 81 50 55 42 50 × نظامی

 72 49 56 19 3 // فرشچیان

 0 0 36 32 23 12 نگارخانه

 52 51 44 0 33 19 جهان نما

 92 80 88 57 0 28 احمد شاهی

 273 138 162 126 118 81 سبز

 125 116 139 126 108 46 صاحبقرانیه

 294 202 249 204 206 173 ملت

 319 0 0 0 0 104 نیاوران

 0 27 1 2 2 0 موزه برادران امیدوار

       بناهاي تاریخی       

 000 000 000 000 1 // امام جمعهخانه 

 0 0 57 38 24 22 ایوان تخت مرمر

 0 0 42 7 23 9 ساختمان الماس

☜  
  
  
  
  
  



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (هزارنفر)                                                                          )1( بازدیدکنندگان از موزه ها و بناهاي تاریخی (دنباله) - 15-17

 1387 1386 1385 1384 1383 1380 شرح

 0 0 25 19 2 × )2(عمارت بادگیر

 0 0 0 13 4 ×  )2(تاالر آبگینه

 0 0 0 2 3 × )2(تاالر برلیان

 0 0 0 30 34 24 شمس العماره

 0 0 0 0 1 3 برج طغرل

 0 0 0 3 1 0 برج عالءالدوله

 0 0 0 000 1 0 تپه میل ورامین

 0 0 0 000 12 0 چشمه علی شهرري

 0 0 0 000 3 0 خانه وثوق

 0 0 0 000 1 0 دژ رشکان

 0 0 0 000 1 0 قصر بهرام

 0 0 0 000 1 0 کاروانسراي رباط کریم

 0 0 0 000 1 0 کاروانسراي شاه عباسی کرج

 0 0 0 000 3 0 مسجد جامع ورامین

 0 0 0 000 0 0 نقاره خانه

 0 0 0 000 1 × )2(کاروانسراي نفر بهرام

هاي مذکور در جدول فوق آورده اطالعات سال، 1391لغایت  1388طی سالهاي همکاري اداره کل موزه ها دلیل عدم ) به 1(
  نشده است.

 افتتاح شده اند. 1383) عمارت بادگیر، تاالر آئینه، تاالر برلیان و کاروانسراي بهرام در سال 2(

 ی و گردشگري استان تهران.اداره کل موزه ها. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دست -مأخذ
  
  



 

 

 تأسیسات و مکانهاي ورزشی -16-17

 زورخانه )2(پیست استخر سالن )1(زمین و میدان سال

1375 253 496 172 32 23 

1380 665 1291 450 89 45 

1385 417 1675 274 89 22 

1387 516 2336 318 100 26 

1388 536 2347 319 100 27 

1389  414  2224  299  51  18  

1390  467  2499  325  55  23  

1391 437 2701 340 70 23 

 ) مجموع زمین و میدان (زمین فوتبال، زمین تنیس، زمین اسکیت) یکجا آمده است.1(

 ) آمار پیست و مانژ یکجا آمده است.2(

 استان تهران. ورزش و جوانان اداره کل -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 1391شهرستان:  بر حسبکن ورزشی میزان بهره وري از اما -17- 17

 نفر ساعت استفاده کننده استفاده کنندگان (هزارنفر) شهرستان

 5299 157445  کل استان

 296 11133 اسالمشهر

 166 4559  بهارستان

 372 5082 پاکدشت

 52 288  پردیس

 60 309 پیشوا
 2074 74157 تهران 

 292 7978 دماوند

 125 3417 رباط کریم

42424 ري  571 
 285 5850 شمیرانات

 222 6467 شهریار

 284 4372 فیروزکوه

 98 1176 قدس

 97 872  قرچک

 106 905 مالرد

 199 6456 ورامین  

 استان تهران. ورزش و جوانان اداره کل -مأخذ

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

 1391رشته هاي ورزشی و جنس:  بر حسبمربیان و داوران  -17- 18

 رشته ورزشی
 نداورا مربیان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 2780 6087 8867 3732 5914 9646 جمع 

 0 0 0 0 0 0 اتومبیلرانی
 52 71 123 780 791 1571 آمادگی جسمانی

 24 39 63 19 42 61 اسکواش
 30 108 138 72 136 208 اسکی

 12 54 66 31 72 103 اسکیت
 0 39 39 0 42 42 باستانی و هنرهاي رزمی

 32 28 60 7 15 22 لیاردبولینگ و بی
 1 24 25 44 41 85 بدمینتون
 49 75 124 40 67 107 بسکتبال

 0 29 29 0 36 36 بوکس
 0 0 0 1 0 1 بیسبال

 0 102 102 0 153 153 پرورش اندام
 15 67 82 60 167 227 تنیس روي میز

 8 15 23 51 33 84 تنیس
 16 25 41 28 32 60 تیراندازي

 523 648 1171 330 625 955 تکواندو
 28 42 70 26 35 61 تیر و کمان

 39 51 90 69 152 221 جودو
 24 26 50 20 22 42 چوگان

 0 0 0 1 1 2 دوچرخه سواري
 32 44 76 26 39 65 دو و میدانی

 4 15 19 7 12 19 گلف
 35 98 133 395 325 720 رزمی

 0 0 0 0 0 0 روستائی و عشایر
 35 20 55 114 135 249 ژیمناستیک

☜  



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1391رشته هاي ورزشی و جنس:  بر حسبمربیان و داوران  -17- 18

 رشته ورزشی
 داوران مربیان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 10 24 34 19 35 54 سوار کاري
 75 90 165 61 71 132 شطرنج

 43 66 109 113 96 209 شنا، شیرجه و واترپلو

 111 119 230 101 148 249 شمشیر بازي
 342 2001 2343 54 389 443 فوتبال

 24 28 52 35 46 81 قایقرانی

 114 252 366 322 284 606 کاراته

 0 826 826 0 726 726 کشتی
 4 6 10 11 12 23 کبدي

 0 0 0 263 470 733 کوهنوردي
 92 49 141 45 86 131 کنگ فو

 12 19 31 26 49 75 معلولین و جانبازان

 2 16 18 2 17 19 ر سواريموتو

 11 19 30 18 25 43 ناشنوایان
 22 22 44 28 35 63 نابینایان

 678 484 1162 2 2 4 نجات غریق

 83 154 237 182 194 376 والیبال

 0 12 12 0 12 12 ورزشهاي سه گانه
 0 28 28 0 32 32 وزنه برداري

 101 123 224 71 53 124 ووشو
 5 10 15 7 12 19 هاکی

 44 52 96 162 75 237 همگانی

 48 67 115 89 72 161 هندبال

 استان تهران. ورزش و جوانان اداره کل -مأخذ

  
  



 

 

 1391رشته هاي ورزشی و جنس:  بر حسبورزشکاران سازمان یافته  -19-17

 زن مرد جمع رشته ورزشی

 140117 214782 354899 جمع

 0 0 0 آمادگی جسمانی
 286 618 904 اسکی

 2147 1301 3448 اسکیت

 110 65 175 اسکواش
 190 0 190 باستانی و هنرهاي رزمی

 4488 22076 26564 رزمی

 1524 535 2059 بدمینتون

 4380 7592 11972 بسکتبال

 0 2295 2295 بوکس
 19 321 340 بولینگ و بیلیارد

 74 424 498 بیسبال

 485 1481 1966 روستائی و عشایر

85299 تکواندو  21050 8935 

 2028 24373 26401 پرورش اندام

 474 650 1124 تنیس روي میز

 249 466 715 تنیس

 372 585 957 تیراندازي

 130 212 342 تیر و کمان
 442 4584 5026 جودو

 97 394 491 دوچرخه سواري

 634 669 1303 دو و میدانی

 11879 16956 28835 ژیمناستیک

☜  
 
  



 فرهنگ و گردشگري -17                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (دنباله)1391رشته هاي ورزشی و جنس:  بر حسبشکاران سازمان یافته ورز -19-17

 زن مرد جمع رشته ورزشی

 382 774 1156 سوار کاري

 48 57 105 شمشیربازي

 4614 3631 8245 شنا، شیرجه و واترپلو

 130 244 374 شطرنج
 2834 62959 65793 فوتبال

 248 519 767 قایقرانی

3884 14041 22884 کاراته  

 89 183 272 کبدي

 25099 0 25099 کشتی

 0 0 0 کنگ فو
 2286 5034 7320 کوهنوردي

 16 26 42 گلف

 0 0 0 متفرقه
 22 642 664 موتورسواري و اتومبیلرانی

 42 242 284 معلولین و جانبازان

 259 592 851 ناشنوایان

 37 31 68  نابینایان

 10 17 27 نجات غریق
 7 11 18 ورزشهاي سه گانه

 11124 5604 16728 والیبال

 0 0 0 ورزشهاي هوایی
 0 400 400 وزنه برداري

 997 3697 4694 ووشو

 4 5 9 هاکی

 43023 8959 51982 همگانی

 1060 467 1527 هندبال

 استان تهران. ورزش و جوانان اداره کل -مأخذ
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 عمران شهري -18                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 
  
  
  
  

آمارهاي ارائه شده در این فصل شامل خدمات شهري 
  باشد. می

طور جداگانه از ه اطالعات مربوط به خدمات شهري، ب
هــر شــهرداري اخــذ شــده اســت، ولــی بــدلیل عــدم 

 -دماونـد -جوادآبـاد -پـردیس همکاري شـهرداریهاي
و عـدم ارسـال   یالنقرچک و کـ -فرون آباد -شهریار

اطالعات الزم، این فصـل شـامل اطالعـات شـهرهاي 
  باشد.مذکور نمی

دلیـل ویژگیهـاي ه ضمناً از آنجائیکـه شـهر تهـران بـ
خاص خود حائز اهمیت مـی باشـد، برخـی اطالعـات 

 22طور جداگانه و به تفکیک ه مربوط به شهر تهران ب
  شده است. منطقه شهرداري در این فصل ارائه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گزیده اطالعات:

  
ایستگاه آتش نشانی،  100تعداد ، 1391در سال 

 3مساحتی بیش از میدان میوه و تره بار با  143
پارك عمومی با مساحتی  1989میلیون متر مربع و 

میلیون متر مربع در شهر تهران وجود  28بیش از 
  داشته است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              عمران شهري -18

 

 )1(1391شهري: خدمات  - 1-18

 شهر
تعداد ایستگاههاي  کشتارگاه

 آتش نشانی

 میادین میوه و تره بار

 وسعت(مترمربع) تعداد ظرفیت(رأس) وسعت(مترمربع) تعداد

 3500 1 1 0 0 0  آبسرد

  0  0  1  0  0  0  آبعلی

  1000  1  1  0  0  0  احمدآباد مستوفی

  0  0  1  0  0  0  ارجمند

 24000 1 5 0 0 0 اسالمشهر

 35000 10 2 0 0 0  هاندیش

  0  0 1 0 0 0  اوشان، فشم و میگون

  11673  4 2 0 0 0  باغستان

 140 2 1 0 0 0 باقرشهر 

  1500  2  1  0  0  0  بومهن

 1500 1 3 0 0 0 پاکدشت

 0 0 2 0 0 0  پرند

  52032  1  1  0  0  0  پیشوا

 0 0 2 0 0 0 چهاردانگه

 0 0 1 0 0 0  حسن آباد

 0 0 2 0 0 0 رباط کریم

 1200 2 1 200 2000 1  ودهنر

☜    
    



 عمران شهري -18                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1( (دنباله)1391خدمات شهري:  - 1-18

 شهر
تعداد ایستگاههاي  کشتارگاه

 آتش نشانی

 میادین میوه و تره بار

 وسعت(مترمربع) تعداد ظرفیت(رأس) وسعت(مترمربع) تعداد

 2000 1 1 0 0 0 شاهدشهر

 2000 1 2 0 0 0  شریف آباد

 0 0 1 0 0 0 صالح آباد

 - - 1 33820 33983 1  صباشهر

 - - 1 0 0 0 صفادشت

 0 0 2 0 0 0 فردوسیه

  2000  1  1  105  500  1  فیروزکوه

 - - 3 0 0 0 قدس

 - 2 2 0 0 0  کهریزك

  0  0 3 0 0 0  گلستان

 1300 1 1 100 1750 1  لواسان

  4250 3 3 0 0 0  مالرد

 0 0 3 0 0 0  نسیم شهر

 0 0 1 0 0 0 نصیرآباد

  30000  1  3  -  75000  2  رامینو

 3000 1 1 0 0 0  وحیدیه

☜    
  
  
        



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                              عمران شهري -18

 

 )1( (دنباله)1391خدمات شهري:  - 1-18

 شهر
 گورستان و غسالخانه پارك عمومی حمل زباله

 وسعت (مترمربع) تعداد وسعت (مترمربع) تعداد زباله حمل شده(تن) تعداد خودرو

 25000 4 31000 6 7300 5  آبسرد

  50000  2  73000  4  -  1  آبعلی

  6000  1  4000  2  5110  3  احمدآباد مستوفی

  6000  1  6000  2  4  2  ارجمند

 160000 1 804430 71 127750 58 اسالمشهر

 0 0 64000 32 31025 17 اندیشه

  25000  5  38500  8  5475  7  اوشان، فشم و میگون

  5000  2  7300  7  40150  15  باغستان

 0 0 230731 18 18250 12 باقرشهر 

  60000  1  92000  12  25550  4  بومهن

 30000 1 230650 34 73000 29 پاکدشت

 0 0 - 2 7300 5  پرند

  70000  3  400000  2  732  7  پیشوا

 20000 1 280000 18 32400 12 چهاردانگه

 - - 87800 13 7300 3  حسن آباد

 - 3 341372 44 27375 8 رباط کریم

 10000 2 11426 21 14600 6  رودهن

☜ 



 عمران شهري -18                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1( (دنباله)1391خدمات شهري:  - 1-18

 شهر
 گورستان و غسالخانه پارك عمومی حمل زباله

 وسعت (مترمربع) تعداد وسعت (مترمربع) تعداد زباله حمل شده(تن) تعداد خودرو

 7000 2 42000 7 7300 4 شاهدشهر

  30000  1  80000  8  6570  4  شریف آباد

 0 0 356700 3 12775 4 صالح آباد

  27000  2  78200  13  12775  2  صباشهر

 10050 1 125230 12 9125 5 صفادشت

 40000 3 12000 2 14600 4 فردوسیه

  13500  2  55217  16  21900  5  فیروزکوه

 132000 3 360095 32 102200 26 قدس

 0 0 - 1 36500 5  کهریزك

 0 0  155118  30  60000  21  گلستان

 - 9 37000 8 7800 8  لواسان

 120000  3  259037  24  91250  9  دمالر

 50000 1 164357 27 43800 12  نسیم شهر

 0 0 853000 4 8030 4 نصیرآباد

  -  4  500000  80  32850  27  ورامین

 30000 1 - - 18250 9  وحیدیه

☜ 
  
  
    



 

 

 )1( (دنباله)1391خدمات شهري:  - 1-18

 شهر
وسعت فضاي                       

 سبز شهري(مترمربع)

 تعداد حمام
 تعداد توالتهاي عمومی

 خصوصی عمومی

 30 0 2 37000  آبسرد

  15  0  2  74000  آبعلی

  1  0  0  50000  احمدآباد مستوفی

  1  0  1  320000  ارجمند

 21 0 0 4049297 اسالمشهر

 60 0 0 1680000 اندیشه

  24  0  4  187150  اوشان، فشم و میگون

  27  2  2  1660109  باغستان

 30 0 1 718485 باقرشهر 

  0  1  0  646000  بومهن

 8 0 5 650000 پاکدشت

 3 1 1 806699  پرند

  7  0  7  1115000  پیشوا

 6 0 0 1270000 چهاردانگه

 6 1 2 356780  حسن آباد

 6 1 0 1129996 رباط کریم

 3 0 1 1700000  رودهن

☜  
  



 عمران شهري -18                                                                              1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 )1( (دنباله)1391خدمات شهري:  - 1-18

 شهر
           وسعت فضاي            

 سبز شهري(مترمربع)

 تعداد حمام
 تعداد توالتهاي عمومی

 خصوصی عمومی

 12 0 0 224000 شاهدشهر

  8  0  1  1450000  شریف آباد

 10 0 0 400000 صالح آباد

  0  0  0  520000  صباشهر

 0 0 1 519000 صفادشت

 0 1 0 120500 فردوسیه

  4  0  1  160772  فیروزکوه

 6 0 2 2180000 قدس

 30 1 1 480000  کهریزك

  0  0  5  -  گلستان

 24 0 0 600000  لواسان

  0 0 2  448617  مالرد

 9 0 0 1901198  نسیم شهر

 4 0 0 1115000 نصیرآباد

  4  6  0  3800000  ورامین

 3 0 1 327800  وحیدیه

  ئه نشده است.اطالعات شهرهایی که اسامی آنها در جدول فوق ذکر نشده، توسط شهرداري هاي مذکور ارا )1(
 شهرداریهاي استان. -مأخذ

  
  



 

 

 مناطق شهرداري بر حسبخدمات شهري شهر تهران  - 2-18

 مناطق شهرداري
تعداد ایستگاههاي         

 آتش نشانی

 میدان میوه و تره بار
زباله حمل شده    

 )1(خانگی (هزارتن)

 پارك عمومی

 تعداد
مساحت کل 
 (هزارمترمربع)

 تعداد
وسعت 

 مترمربع)(هزار

1385 78 90 394 2472 1476 18979 

1387 85 112 3157 2521 1566 21283 

1388 93 171 - 2658 1651 22025 

1389  95 195 3213 2723 1762 23906 

1390  95 213 3229 2720 1882 27188 

1391 100 143 3253 2724 1989 28290 

1 5 14 43 139 177 1634 

2 5 11 48 299 172 1838 

3 5 3 5 121 88 1286 

4 9 12 39 232 238 2025 

5 7 17 37 308 190 2279 

6 3 6 37 91 66 780 
7 5 3 12 94 55 267 

8 3 4 6 90 81 328 

9 1 1 22 58 25 178 

10 2 6 9 107 45 246 

☜ 
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 مناطق شهرداري(دنباله) بر حسبخدمات شهري شهر تهران  - 2-18

 مناطق شهرداري
عداد ایستگاههاي         ت

 آتش نشانی

 میدان میوه و تره بار
زباله حمل شده    

 )1(خانگی (هزارتن)

 پارك عمومی

 تعداد
مساحت کل 
 (هزارمترمربع)

 تعداد
وسعت 

 (هزارمترمربع)

11  6 3 4 103 29 515 

12 5 2 5 121 58 609 

13 3 2 66 54 70 615 

14 2 4 6 110 73 878 

15 7 12 64 641  109 3985 

16 4 6 41 94 55 1773 

17 3 6 9 88 63 456 

18 6 7 19 99 83 1936 

19 4 2 2722 89 64 2783 

20 7 5 16 144 141 1620 

21 2 7 24 61 42 758 

22 6 10 19 58 65 1501 

متفرقه، صنعتی،کارخانجات  نی،) آمار اعالم شده مربوط به زباله هاي شهري است و شامل انواع دیگر زباله مانند بیمارستا1(
 و ضایعات داروسازي نمی باشد.

 شهرداري تهران. سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات. معاونت آمار، برنامه و بودجه. -مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

انبودجه عمومی است  
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ــدهاي  ــن فصــل شــامل درآم ــدرج در ای آمارهــاي من
ـــاري و  ـــارات ج ـــرد اعتب ـــتانی، عملک ـــومی اس عم

دفتـــر بودجـــه باشـــد کـــه از عمرانـــی اســـتان می
ــران  ــده اســت.اســتانداري ته ــر  اخــذ گردی ــل ذک قاب

ــدي اســتان از ســال  ــه عنــاوین درآم  1382اســت ک
ي جدیـد آن در جـداول تغییر کـرده کـه طبقـه بنـد

 1384آورده شــــده اســــت. همچنــــین از ســــال 
عناوین فصول امـور اسـتان نیـز تغییـر نمـوده اسـت 

  که در جداول مربوطه ارائه شده است.

مفاهیم بـه کـار رفتـه در ایـن فصـل  تعاریف و
  به شرح زیر است: 

بودجـه هـر سـال مـالی، بودجه مصـوب و قطعـی: 
 در ســــال قبــــل توســــط ســــازمان مــــدیریت و

ریزي کشــور بــرآورد و بــه هیــأت وزیــران برنامــه
ــنهاد، ــس  پیش ــدیم مجل ــه تق ــه بودج ــی الیح و ط

شــود کــه پــس از بحـــث و شــوراي اســالمی می
بررسی به عنـوان قـانون بودجـه مـورد تصـویب قـرار 

گیــرد و قبــل از شــروع ســال جدیــد، بــراي اجــرا می
(مصـوب اول). بـا توجـه بـه  گـرددبه دولت ابـالغ می

ــرا ــروز تغیی ــاعی و ب ــادي، اجتم ــرایط اقتص ت در ش
ــدار  سیاســی کشــور و ایجــاد برخــی نوســانات در مق
دریافتیهـــا و پرداختیهـــا، بودجـــه دســـتگاهها و 
ــه  ــوان الیح ــه عن ــی، ب ــال تغییرات ــا اعم ــازمانها ب س
ــس  ــه مجل ــت ب ــط دول ــه، توس ــانون بودج ــتمم ق م

 شــود کــه قبــل از پایــانشــوراي اســالمی تقــدیم می
گـردد (مصــوب دوم). تصــویب مـی سـال مـورد نظـر،

  پس از پایان هـر سـال مـالی، بـا توجـه بـه قطعیـت
  

  
  
  
  

مقـــدار دریافتیهـــا و عملکـــرد پرداختیهـــا توســـط 
  شود.خزانه، بودجه قطعی دولت مشخص می

عبــارت اســت از درآمــدهاي درآمــد عمــومی: 
مالیــات و ســایر  گــاز، حاصــل از فــروش نفــت و

درآمدهایی که در بودجـه کـل دولـت، تحـت عنـوان 
  شود.رآمد عمومی منظور مید

ــی: ــدها درآمــد اختصاص ی یعبــارت اســت از درآم
ــارف  ــا مص ــرف ی ــراي مص ــانون ب ــب ق ــه موج ــه ب ک
خــاص در بودجــه کــل دولــت، تحــت عنــوان درآمــد 

  شود.اختصاصی منظور می

عبارتنــد از منــابعی  ســایر منــابع تــأمین اعتبــار:
برگشـتی  که تحـت عنـوان وام، انتشـار اوراق قرضـه،

ــابه در از پرداخ ــاوین مش ــل و عن ــالهاي قب ــاي س تیه
ــت پیش ــل دول ــی میبودجــه ک ــت بین ــوند و ماهی ش

  درآمد ندارند.

عبــارت اســت از مبلغــی کــه بــراي مصــرف  اعتبــار:
یا مصارف معـین جهـت نیـل بـه اهـداف مشـخص و 

هاي دولــت بــه تصــویب مجلــس اجــراي برنامــه
  رسد.شوراي اسالمی می

اســت کــه  منظــور اعتبــاراتیاعتبــارات عمرانــی:  
 سـاله بــه صــورت کلــی و در در برنامـه عمرانــی پــنج

ــت بــه تفکیــک، جهــت اجــراي  بودجــه عمــومی دول
اعتبـــارات عمرانـــی ثابـــت) و طرحهـــاي عمرانـــی (

ــه ــعه هزین ــین توس ــه همچن ــوط ب ــاري مرب هاي ج
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ــه ــت (برنام ــاعی دول ــادي، اجتم ــارات هاي اقتص اعتب
  شود.بینی میعمرانی غیرثابت) پیش

منظـور اعتبــاراتی اســت کــه در  اعتبــارات جــاري:
ــورت کلــی و در  ــاله بــه ص ــه عمرانــی پنجس برنام
ـــأمین  ـــت ت ـــک، جه ـــه تفکی ـــومی ب ـــه عم بودج

ـــه ـــه هزین ـــین هزین ـــت و همچن ـــاري دول هاي ج
ــاعی  ــادي و اجتم ــاي اقتص ــطح فعالیته ــداري س نگه

  شود.بینی میدولت پیش
عبارت است از وجوهی که دولت از درآمـدها مالیات: 

ــوال و دارای ــوقی و ام ــی و حق ــخاص حقیق ــاي اش یه
کنـد، ماننـد مالیـات بـر مشمول مالیـات دریافـت می

مالیات بر ثروت، مالیات بـر  شرکتها، مالیات بر درآمد،
  .واردات و مالیات بر مصرف و فروش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گزیده اطالعات:
ـــال  ـــذاري 1391در س ـــدها و واگ ـــرد درآم         عملک

 حـدوددولت در استان  دارایی هاي سرمایه اي و مالی
هزار میلیارد بوده است که در مقایسـه بـا سـال  132
  درصد افزایش داشته است. 24قبل 

عملکــرد اعتبــارات جــاري دســتگاه هــاي اجرایــی در 
 بـیش از 1391استان از محل درآمد عمومی در سال 

میلیارد ریال بوده است که در مقایسه بـا سـال  2811
همچنـین ( دهـد.نشان مـی  کاهشدرصد  8/23 قبل

در  عملکرد اعتبـارات عمرانـی دسـتگاه هـاي اجرائـی
میلیـارد ریـال  1465بـیش از  1391استان در سـال 

درصد این اعتبارات مربوط  4/68همچنین  .بوده است
ــور اقتصــادي، ــه ام ــور  1/16 ب ــه ام ــوط ب درصــد مرب

       درصــد مربــوط بــه امــور عمــومی و 4/15اجتمــاعی، 
  )دفاع ملی می باشد. درصد مربوط به امور 1/0
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 (میلیون ریال)                                     بخش بر حسبدرآمدها و واگذاري دارائیهاي سرمایه اي و مالی مصوب  -1-19

 1388 1387 1385 1380 شرح

     (برآورد)

 54109341 45587182 30569559 2625333 جمع

 50231892 42849644 28681272 1589613 هاي مالیاتیدرآمد -بخش اول 

 0 0 0 0 کمکهاي اجتماعی -بخش دوم 
 0 0 0 0 کمکهاي بالعوض - بخش سوم 

 51940 46192 5601 11720 درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت -بخش چهارم 

 2096475 1413933 1320274 816937 درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال - بخش پنجم 

 1194904 1105524 407135 117681 درآمدهاي حاصل ازجرایم و خسارت -بخش ششم 

 447100 131990 117359 45000  درآمدهاي متفرقه -بخش هفتم 
 87030 39899 37918 44382 واگذاري دارائیهاي سرمایه اي

  
 

 1391 1390 1389 شرح

    (برآورد)

 154139343 100952645 79973050 جمع

 149186158 95949236 75072287  درآمدهاي مالیاتی -اول  بخش

 0 0 0 کمکهاي اجتماعی -بخش دوم 
 0 0 0 کمکهاي بالعوض - بخش سوم 

 148050 133333 75000 درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت -بخش چهارم 

 2936755 2886978 2266875 درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال - بخش پنجم 

 1531450 1386490 1155488 درآمدهاي حاصل ازجرایم و خسارت - بخش ششم
 333000 592683 1403400 درآمدهاي متفرقه -بخش هفتم 

 3930 3925 0 واگذاري دارائیهاي سرمایه اي

☜ 
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 (میلیون ریال)     (دنباله)                          بخش بر حسبدرآمدها و واگذاري دارائیهاي سرمایه اي و مالی مصوب  -1-19

 1388 1387 1385 1380 شرح

     (عملکرد)

 59884096 45859577 33370447 4070219 جمع

 56740128 42616155 31203000 1961162 درآمدهاي مالیاتی -بخش اول 

 0 1814515 0 0 کمکهاي اجتماعی -بخش دوم 
 0 0 0 0 کمکهاي بالعوض - بخش سوم 

 56654 52347 23253 8611 اصل از مالکیت دولتدرآمدهاي ح -بخش چهارم 

 2009440 0 1288593 1900646 درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال - بخش پنجم 

 795678 1004121 684786 140667 درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارت -بخش ششم 

 271000 355577 124013 43189 درآمدهاي متفرقه -بخش هفتم 
 11196 16862 46802 15944 اي سرمایه ايواگذاري درائیه

  
 

 1391 1390 1389 شرح

    (عملکرد)

 131895995 106326996 87026015 جمع

 125224879 101730683 83095437 درآمدهاي مالیاتی -بخش اول 

 0 0 0 کمکهاي اجتماعی -بخش دوم 
 0 0 0 کمکهاي بالعوض - بخش سوم 

 67435 77977 57347 از مالکیت دولتدرآمدهاي حاصل  -بخش چهارم 

 4084099 2880202 3054332 درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال - بخش پنجم 

 2322115 1410865 697348 درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارت -بخش ششم 

 183274 220705 105644 درآمدهاي متفرقه -بخش هفتم 

 14193 6564 15907  واگذاري درائیهاي سرمایه اي

 بودجه.برنامه ریزي و . دفتر و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
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 (میلیون ریال)      سازمان بر حسبعملکرد اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائی در استان از محل درآمد عمومی  - 2-19

 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

4336692 11679447 3354674 1245830  جمع  

 0 39249 5200 1581 سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
 187480 111621 34286 8017 استانداري

 48850 34074 12120 4156 اداره کل ثبت احوال

 393310 329935 136500 22404 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

 118300 64200 21544 6892 اداره کل ثبت اسناد و امالك

 14365 10954 3900 1455 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 18650 13869 53066 12946 سازمان امور اقتصادي و دارائی
 142320 112417 ×(2) ×(2) اداره کل امور مالیاتی استان تهران

 368370 263135 0 0 )3(سازمان امور مالیاتی شهر تهران
 38325 29319 11229 4439(4) اداره کل کار و امور اجتماعی تهران

 14685 10247 3704 ×(4) اداره کل کار و امور اجتماعی کرج

 8950 5861 2074 835 اداره کل هواشناسی
 23393 10075 3283 0 سازمان میراث فرهنگی

 61140 47673 27398 13239 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 26460 14902 3082 0 سازمان تبلیغات اسالمی

 6655 3392 0 0 )5(ه هنري سازمان تبلیغات اسالمیحوز

 0 4688104 1353207 509306 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
 0 3434521 987355 545703 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران

 19540 14327 3500 1439 اداره کل نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس

19148 5749 اداره کل تربیت بدنی  44971 57570 
 54480 41370 11481 0 پایگاه منطقه اي انتقال خون

☜  
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 سازمان(دنباله)(میلیون ریال) بر حسبعملکرد اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائی در استان از محل درآمد عمومی  - 2-19

 1391 1390 1389 1388 شرح

 2811063 3691696 3609787 3228269 جمع

 0 0 0 0 و برنامه ریزي  سازمان مدیریت
 310423 328795 338582 270959 استانداري

 73754 70292 72666 64265 اداره کل ثبت احوال

 458455 621657 582752 506503 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

 238029 211791 163488 155151 اداره کل ثبت اسناد و امالك

 32465 26399 27290 24420 ر خیریهاداره کل اوقاف و امو

 37213 35762 30445 25935 سازمان امور اقتصادي و دارائی

 0 174872 216717 194925 اداره کل امور مالیاتی استان تهران
 0 675363 579501 513428 )3(سازمان امور مالیاتی شهر تهران

  96526 63539 55502 اداره کل کار و امور اجتماعی تهران

 0 - 26565 21876 اداره کل کار و امور اجتماعی کرج
 15490 14282 12626 11473 اداره کل هواشناسی

 52904 37485 38442 30028 سازمان میراث فرهنگی

 78415 73255 79987 71001 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 33628 32188 35099 36650 سازمان تبلیغات اسالمی

 8394 8689 8574 9000 )5(تبلیغات اسالمیحوزه هنري سازمان 

 0 0 0 0 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
 0 0 0 0 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران

 31790 29978 28048 26090 اداره کل نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس
 88435 68084 73135 67076 اداره کل تربیت بدنی

 81482 84362 78586 63130 خون پایگاه منطقه اي انتقال

☜    
  
  
  



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

☜  
  
  
  
  

 سازمان(دنباله)(میلیون ریال) بر حسبعملکرد اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائی در استان از محل درآمد عمومی - 2-19

 1387  1385 1380 )1(1375 شرح

 366580 350510 151231 67813  سازمان بهزیستی
 0 0 7372 0 کمک به نهادهاي مدنی - سازمان بهزیستی 

 0 1691527 0 0 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
 0 0 403400 0 بنیاد شهید انقالب اسالمی

 23665 15955 5294 2123 سازمان مسکن و شهرسازي

 49430 36936 10395 2135 شبکه دامپزشکی

 36260 24690 9289 4149 اداره کل منابع طبیعی
 26395 20116 6952 1764 اداره کل حفاظت محیط زیست

 13840 11037 4366 0 سازمان صنایع و معادن

 14911 11156 2079 980 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 50120 35929 3991 910 سازمان بازرگانی

 0 0 0 0 سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال
 39350 34734 14841 6844 اداره کل راه و ترابري

 98700 94086 40023 × مان جهاد کشاورزيساز
 2460 1568 241 80 مدیریت امور عشایر

 16310 12585 5032 0 اداره کل تعاون
 40065 14402 2420 0 شرکت آب و فاضالب روستایی

 0 0 0 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 0 0 0 0 شهرداریهاي استان

 46370 0 0 0 پزشکی قانونی
 6370 0 0 0 اداره کل بازرسی



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

 سازمان(دنباله)(میلیون ریال) بر حسبعملکرد اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائی در استان از محل درآمد عمومی - 2-19

 1391 1390 1389 1388 شرح

 450948 440641 483145 465003 سازمان بهزیستی

 0 0 0 0 کمک به نهادهاي مدنی - سازمان بهزیستی 
 0 0 0 0 شهید و امور ایثارگرانسازمان بنیاد 

 0 0 0 0 بنیاد شهید انقالب اسالمی
 89450 33569 35129 30220 سازمان مسکن و شهرسازي

 59186 54552 60370 57427 شبکه دامپزشکی

 46869 48030 52895 50298 اداره کل منابع طبیعی

 40157 37885 40068 35448 اداره کل حفاظت محیط زیست

 114253 23809 21862 18241 ایع و معادنسازمان صن

 25381 24218 24048 18956 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 0 87742 82463 65981 سازمان بازرگانی

 0 0 0 0 سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال
 0 46035 48130 45355 اداره کل راه و ترابري

 169084 148618 154102 163772 سازمان جهاد کشاورزي

 5381 5154 4028 3312 مدیریت امور عشایر
 127103 23389 24285 20738 اداره کل تعاون

 0 - 43065 40065 شرکت آب و فاضالب روستایی
 0 0 0 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 0 0 0 0 شهرداریهاي استان
 123484 114561 70441 58578 پزشکی قانونی

 18890 13713 9714 7463 زرسیاداره کل با

 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.1(

 از سازمان امور اقتصادي و دارائی منفک شده است. 1383) اداره کل امور مالیاتی استان در سال 2(

 داراي اعتبار استانی پیوست قانون گردید. 1384) سازمان امور مالیاتی شهر تهران در سال 3(

  آنها به تفکیک وجود ندارد و به 1375ادارات کار تهران و کرج از هم جدا گردیده اند، لذا اطالعات سال  1377سال  ) از4(
 صورت کلی در اداره کار و امور اجتماعی تهران آورده شده است.

 داراي اعتبار استانی می باشد. 1383) حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی از سال 5(

 بودجه.برنامه ریزي و . دفتر و اشتغال اري تهران. معاونت برنامه ریزياستاند -مأخذ



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

 سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار) (میلیون ریال) بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان  -3-19 

 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

 6498542 2389082 611897 222360 جمع

 0 0 0 0 پارك علم و فناوري پردیس - وري نهاد ریاست جمه

 0 0 0 0 دیوان محاسبات کشور

 5000 0 0 0 وزارت اطالعات

 619 0 0 0 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

 528 0 0 0 آموزشکده نقشه برداري

 3200 1800 0 0 دیوان محاسبات استان تهران

 0 6257 2515 577 تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان

 70010 8092 10622 7435 استانداري تهران

 11050 5064 60 0 اداره کل ثبت و احوال استان تهران

 22500  15000 0 0 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

 0 0 0 0 سازمان بازرسی کل کشور

 560 940 0 0 اداره کل بازرسی استان تهران

 4127 1587 0 0 تان تهرانمرکز پزشکی قانونی اس

 0 0 529 0 شناسی و مهندسی زلزله - پژوهشگاه بین المللی زلزله 

 82610 77677 0 0 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران

 7644 4519 0 0 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران

 74783 11584 150 0 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

 6000 0 0 0 دانشکده علوم اقتصادي

 0 0 0 0 سازمان حج و زیارت

 1570 5532 15860 0 سازمان امور اقتصادي و دارایی استان تهران

 0 25542 0 0 سازمان امور مالیاتی شهر تهران

 0  0 0 0 اداره کل امور مالیاتی استان تهران

 21172 0 0 0 امور مالیاتی تهران

 0 0 0 0 دانشگاه امام حسین -مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی ستاد

☜  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله)     (میلیون ریال)                                                                     بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی دراستان  -19- 3

 1391 1390 1389 1388 شرح

 1465448 7768887 5523246 13953231 جمع

 1200 2000 0 0 پارك علم و فناوري پردیس - نهاد ریاست جمهوري 

 0 0 0 0 دیوان محاسبات کشور

 0 21500 10000 5000 وزارت اطالعات

 0 0 0 0 وزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزيموسسه عالی آم

 0 810 469 0 آموزشکده نقشه برداري

 750 1600 3000 0 دیوان محاسبات استان تهران

 0 0 0 1000 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران

 81906 188620 318326 89623  استانداري تهران

  10500 20776 18432 10168 اداره کل ثبت و احوال استان تهران
 0 5500 21190 34450 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

 0 0 0 0 سازمان بازرسی کل کشور

 0 1000 300 250 اداره کل بازرسی استان تهران

 1500 12100 3760 5441 مرکز پزشکی قانونی استان تهران

 0 0 0 0 شناسی و مهندسی زلزله - پژوهشگاه بین المللی زلزله 

 5080 83566 37900 34900 داره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهرانا

 1500 6666 9182 8935 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران

 200 12520 13143 44990 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

  0  5238  6500  0 دانشکده علوم اقتصادي
 0 0 0 0 سازمان حج و زیارت

 1500 1500 1471 1200 سازمان امور اقتصادي و دارایی استان تهران

 0 0 0 0 سازمان امور مالیاتی شهر تهران

 0 0 0 0 اداره کل امور مالیاتی استان تهران

 0 24460 21800 28394 امور مالیاتی تهران

 0 0 0 0 دانشگاه امام حسین -ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی

☜  
  



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله)       (میلیون ریال)                                                                   بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی دراستان  -19- 3

 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

 19900 9055 280 115 اداره کل هواشناسی استان تهران

 0 0 0 0 ابن سینا -پژوهشکده فناوري هاي نوین علوم پزشکی-جهاد دانشگاهی

 2610 0 0 0 اورژانس استان تهران -وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 10000 0 0 0 سازمان انتقال خون ایران

 0 0 1948 0 ره کل میراث فرهنگیادا

 25489 17660 0 0 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران

 0 0 0 0 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 83380 68020 0 0  وزارت مسکن و شهرسازي

 114431 54732 17449 4675 مسکن و شهرسازي استان تهران اداره کل

 14024 0 0 350 یماي جمهوري اسالمیسازمان صدا وس

 0 0 180 0 سازمان ایرانگردي وجهانگردي

 1064573 200 0 461 شرکت سهامی برق منطقه اي تهران

 0 0 0 0 شرکت توزیع نیروي برق غرب استان تهران

 0 0 0 0 شرکت  توزیع نیروي  برق نواحی استان تهران

 0 0 0 0 گانسازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنند

 0 671 0 0 سازمان حمل و نقل و پایانه هاي استان تهران 

 1000 0 0 0 اداره کل حمل و نقل پایانه هاي استان تهران

 9728 10999 130 30 شرکت سهامی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

 236549 93008 42812 0 شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

 2850 0 0 0 مخابرات استان تهرانشرکت سهامی 

 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 11475 2819 640 0 )2(اجتماعی استان تهران رفاهکار و تعاون، اداره کل 

☜  
  

  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

☜  
  
  
  

(میلیون ریال)                                                                                                                  سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله)    بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی دراستان  -19- 3
 1391 1390 1389 1388 شرح

 1600 9650 12000 17788 اداره کل هواشناسی استان تهران

 0 0 0 0 ابن سینا -ین علوم پزشکیپژوهشکده فناوري هاي نو-جهاد دانشگاهی

 2910 21620 18156 3368 اورژانس استان تهران -وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 5820 11830 18771 0 سازمان انتقال خون ایران

 0 0 0 0 اداره کل میراث فرهنگی

 3000 16230 15315 30180 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان تهران

 0 0 0 0 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 266363 1548033 53729 0 و شهرسازي وزارت راه

 118200 133250 94935 100433 )3(و شهرسازي استان تهران راه اداره کل

 0 10000 17750 6500 سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمی

 0 0 0 0 سازمان ایرانگردي وجهانگردي

 7286 63100 95691 9954660 امی برق منطقه اي تهرانشرکت سه

 600 12500 66100 4850 البرزشرکت توزیع نیروي برق استان 

 7488 42850 151500 5290 شرکت  توزیع نیروي  برق نواحی استان تهران

 0 0 0 0 سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان

 0 0 0 0 تهران  سازمان حمل و نقل و پایانه هاي استان

  2000 1500 4000 اداره کل حمل و نقل پایانه هاي استان تهران

 153 9050 3550 2650 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان اداره کل

 44271 191373 185592 152147 شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

 0 0 0 0 شرکت سهامی مخابرات استان تهران

 0 0 0 5000 خصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت مادر ت

 1548 18080 16770 9799 )2(اجتماعی استان تهران رفاهکار و تعاون، اداره کل 



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

(میلیون ریال)                          سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله) بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان  -19- 3

 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

 1500 0 0 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 17239 35348 6881 1737 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

 1199 648 0 0 بلیغات اسالمی استان تهرانحوزه هنري سازمان ت

 14620 6371 788 0 سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران

 44761 2300 9274 1067 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 79078 7160 22722 1172 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 50544 2000 10606 1036 و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی

 10000  0 1180 0 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 150 0 0 0 دانشگاه پیام نور

 10000 0 0 0 دانشگاه تهران

 500 0 0 0 دانشگاه صنعتی شریف

 37875 0 0 0 دانشگاه تربیت معلم

 750 0 0 0 ییمرکز تحقیقات گیاهان دارو -دانشگاه شاهد

 0 0 0 0 دانشگاه علم و صنعت ایران

 17400 7946 4000 0 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي منطقه کرج

 231447 46944 7351 0 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران 

 0 7000 0 0 سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس کشور

 551488 527136 229676 121342 اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران

 13044 13030 3200 0 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي منطقه تهران

 200290 153168 29985 6235 )2(استان تهران ورزش و جواناناداره کل 

 0 0 540 0 اداره کل شیالت

 0 0 1250 0 کمیته امداد امام (ره)

 6875 566 320 0 پایگاه منطقه اي انتقال خون استان تهران

 15296 2633 30 0 جمعیت هالل احمر استان تهران

 30967 7885 0 1905 سازمان بهزیستی استان تهران

 32096 556 0 0 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

 0 0 0 0 سازمان تأمین اجتماعی

☜  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

(میلیون ریال)                                                                                                                   سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله) بر حسباعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان عملکرد  -19- 3

☜ 

  1391  1390 1389 1388 شرح

  9690 100000 0 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 2099 29168 14576 21217 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

 0 400 900 800 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران

 0 10738 13540 4580 سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران

 7139 182623 116034 13500 ی درمانی شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

 0 0 34333 29700 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 2000 214478 124905 27253 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 0 16562 16238 0 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 0 200 2600 2400 دانشگاه پیام نور

 0 76219 21017 15200  دانشگاه تهران

 0 19927 10162 0 دانشگاه صنعتی شریف

 0 12421 7109 0 دانشگاه تربیت معلم

 0 621 492 0 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی -دانشگاه شاهد

 0 0 7274 0  دانشگاه علم و صنعت ایران

 0 0 6768 13000 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي منطقه کرج

 5000 31000 28515 322943 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران 

 0 0 0 0 سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس کشور

 195000 524680 552118 660867 اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران

 498 11000 11154 7916 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي منطقه تهران

 11302 124020 116521 148848 )2(استان تهران ورزش و جواناناداره کل 

 0 0 0 0 اداره کل شیالت

 0 8463 0 0 کمیته امداد امام (ره )

 0 11900 18644 7481 پایگاه منطقه اي انتقال خون استان تهران

 0 13026 31185 22577 جمعیت هالل احمر استان تهران

 577 28194 20657 40435 استان تهران بهزیستیاداره کل 

 0 60500 20050 26750 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

 0 0 0 0 سازمان تأمین اجتماعی



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

☜  
  

(میلیون ریال)           سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله)  بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان  -19- 3
 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

 0 0 0 0 سازمان مجري ساختمانها و تأ سیسات دولتی و عمومی

 29551 4000 0 0 شهرداري تهران

 97410 41072 5273 1038 ی استان تهرانبنیاد مسکن انقالب اسالم

 14400 8409 3535 826 اداره کل دامپزشکی استان تهران

 75222 72122 9672 4597 اداره کل منابع طبیعی استان تهران

 26897 0 0 0 سازمان حفاظت محیط زیست

 30378 16952 1365 1800 اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

 0 0 0 119 فلزات اداره کل معادن و
 2796 16046 1303 0 )2(سازمان صنعت، معدن وتجارت(سازمان صنایع و معادن سابق)

 0 2900 675 110 استان تهران -سازمان صنایع دستی ایران

 17147 1000 0 600 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

 0 0 0 0 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 8484 2591 0 100 معدن وتجارت استان(سازمان بازرگانی سابق) سازمان صنعت،

 679624 450541 23390 14115 اداره کل راه و ترابري استان تهران

 9250 11667 2445 874 اداره کل پست استان تهران 

 11080 4795 4977 278 مدیریت امور عشایر استان تهران

 4042 0 490 0 مانی قلب و عروق شهید رجاییتحقیقات و درآموزشی مرکز 

 1147 2387 0 0 استان تهران ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون

 278008 142602 77097 0 )3(سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

 0 0 ×)4( 4911 سازمان کشاورزي

 0 0 ×)4( 28406 سازمان جهاد سازندگی

 0 0 4000 0 کشاورزيسازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

 468134 96026 3700 1956 شرکت آب منطقه اي استان تهران 

 1065554 87142 37544 14493 شرکت آب و فاضالب استان تهران

 3339 0 0 0 شرکت شهرکهاي صنعتی استان

 0 0 0 0 شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی

 96539 0 0 0 شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله)   (میلیون ریال)                                                                       بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان  -19- 3
 1391 1390 1389 1388 شرح

 0 0 0 0 سازمان مجري ساختمانها و تأ سیسات دولتی و عمومی

 10000 1000000 22008 0 شهرداري تهران

 29994 216357 155481 153388 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران

 5757 12857 12292 16275 اداره کل دامپزشکی استان تهران

 13430 58000 69609 102353 یعی استان تهراناداره کل منابع طب

 0 0 0 0 سازمان حفاظت محیط زیست

 9814 27317 23625 48432 اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

 0 0 0 0 اداره کل معادن و فلزات
 975 3650 8946 5600 )2(سازمان صنعت، معدن وتجارت(سازمان صنایع و معادن سابق)

 0 0 0 0 استان تهران -ستی ایرانسازمان صنایع د

 125 8000 1313 41500 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

 0 0 0 0 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 0 3940 3019 1819 معدن وتجارت استان(سازمان بازرگانی سابق) سازمان صنعت،

 0 544048 533274 544839 )3(اداره کل راه و ترابري استان تهران

 1086 8420 5000 6500 اداره کل پست استان تهران 

 4383 13971 10487 15150 مدیریت امور عشایر استان تهران

 0 2957 2462 0 و درمانی قلب و عروق شهید رجایی یتحقیقاتآموزشی مرکز 

 0 2759 979 5233 استان تهران ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون

 52359 218213 173676 409944 )3(سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

 0 0 0 0 سازمان کشاورزي

 0 0 0 0 سازمان جهاد سازندگی

 0 0 0 0 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي

  255510 338794 321780 78678 شرکت آب منطقه اي استان تهران 
 161874 811486 1380111 271074 شرکت آب و فاضالب استان تهران

 0 39448 5000 14150 شرکت شهرکهاي صنعتی استان

 0 0 0 0 شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی

  18624 0 0 0 شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور

☜  
  
  



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

☜  

(میلیون ریال)                                                                                                                    أمین اعتبار)(دنباله) سازمان(کلیه منابع ت بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان  -19- 3

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

 0 0 0 11500 11450 1250 0 0 شهرداري کرج

 4500 15950 5100 4000 5400 8900 497 0 داري رباط کریمشهر

 4500 5390 6680 8000 10000 5880 751 0 شهرداري پاکدشت

  1500 2500 2000 2250 2750 3900 0 0 شهرداري دماوند
 3000 4500 5000 4500 4000 0 0 0 شهرداري مالرد

 3000 15000 9200 5865 6045 4203 291 0 شهرداري گلستان

 3000 8000 7555 6000 8100 5750 635 0 هرداري نسیم شهرش

 0 0 2600 7800 10625 8969 814 0 شهرداري نظرآباد

 1500 8000 5235 5390 3800 6950 516  0 شهرداري پیشوا

 1500 4250 5985 5750 5700 3750 784 0 شهرداري حسن آباد

 0 0 3000 4800 9600 5650 632 0 شهرداري کمال شهر

 3000 11450 10250 11800 12253 4875 766 0 رداري ورامینشه

 6300 1700 5500 8300 7200 5353 718 0 شهرداري اسالمشهر

 3000 4500 3600 9000 2500 2700 260 0 شهرداري شهریار

 3000 14450 7750 9000 2800 4452 250 0 شهرداري قرچک

 4000 1890 6068 3500 1000 75 0 0 شهرداري قدس

 0 0 2649 2800 1000 1000 366 0 شهرداري هشتگرد

 0 0 1430 4300 6250 3190 100 0 شهرداري مشکین دشت

 0 0 4000 2300 8050 7210 100 0 شهرداري ماهدشت

 0 500 0 1500 0 500 0 0 شهرداري لواسان

 1500 5050 5200 4300 7900 2100 195 0 شهرداري صبا شهر

 1500 5100 5125 3500 6550 3151 1257 0 شهرداري فیروزکوه



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

☜  

(میلیون ریال)                                                                                                          سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله) بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان  -19- 3

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

  1200 3500 5175 2000 6947 4250 958 0 شهرداري رودهن
 0 0 5200 7000 11550 6640 546 0 شهرداري محمد شهر

 1200 4500 7550 5700 7800 10000 1656 0 شهرداري بومهن

 1000 2500 16132 3700 4000 1500 0 0 شهرداري باقرشهر

 4050 12400 5410 13300 11600 8633 297 0 شهرداري وحیدیه

 0 0 3500 8000 9540 4200 574 0 شهرداري اشتهارد

 700 2250 3290 1850 2000 1850 250 0 شهرداري آبسرد

 0 0 2845 1500 0 0 0 0 شهرداري آسارا

  1100 4750 6725 4000 2200 1500 420 0 شهرداري کیالن
 0 0 3400 6500 7807 2350 0 0 شهرداري طالقان

 1000 2520 2700 3900 13274 9104 518 0 شهرداري اوشان، فشم و میگون

 1000 5800 4250 4000 6100 4650 242 0 شهرداري شاهد شهر

 5125 9150 4250 5000 4000 2850 250 0 جواد آباد شهرداري

  1000 2500 1119 1500 3550 4127 0 0 شهرداري چهاردانگه
 1500 10800 9231 4700 11000 3700 100 0 شهرداري صفا دشت

 1200 3000 9250 1000 0 0 0 0 شهرداري کهریزك

 1000 4800 5000 2000 4535 6421 100 0 شهرداري شریف آباد

 1600 4800 3700 5400 7000 1380 450 0 شهرداري فردوسیه

 0 0 1050 3000 2950 1100 0 0 شهرداري کوهسار

 0 0 1800 2000 500 1000 0 0 شهرداري شهرجدید هشتگرد

 1700 4600 3075 3500 2400 250 0 0 شهرداري اندیشه

 0 0 700 2600 4900 1610 0 0 شهرداري گرمدره



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

)(دنباله)    (میلیون ریال)                                                                                                   سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در استان  -19- 3
 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

 2000 3200 7185 2500 6000 3100 0 0 شهرداري پردیس

 1500 1500 3000 5600 3500 2432 0 0 ي آبعلیشهردار

  1500 9500 6000 7300 7000 3826 0 0 شهرداري صالح آباد
 1500 8100 6652 5600 7600 4075 0 0 شهرداري نصیر آباد

 2800 4500 3884 5850 3650 1445 0 0 شهرداري ارجمند

 3200 6300 5700 3500 8000 1759 0 0 شهرداري باغستان

 0 0 4000 1000 2300 501 0 0 ي چهار باغشهردار

 0 0 7694 5650 1500 0 0 0 شهرداري تنکمان

 0 0 0 7450 3500 0 0 0 شهرداري سیف آباد

 1500  0  0  0 0 0 0 0  شهرداري فرون آباد

 0 0 0 200 0 0 0 0 مرکز آمار ایران

 650 2540 0 10000 0 0 0 0 وزارت دادگستري

 0 6690 10403 14400 0 0 0 0 کشور نهادکتابخانه هاي عمومی

 0 0 0 5000 0 0 0 0 انستیتو پاستور ایران

 0 0 0 400 0 0 0 0 خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران

  2999  320  8339  0  0  0  0  0  شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ
  2000  26000  31262  0  0  0  0  0  اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران

  14895  11182  8115  0  0  0  0  0 اي علمیهشوراي عالی حوزه ه
  0  12717  4928  0 0 0 0 0 دانشگاه شهید بهشتی

  0  8254  2467  0  0  0  0  0 دانشگاه الزهرا
  0  4141  3050  0  0  0  0  0 دانشگاه عالمه طباطبایی

  0  2958  2341  0 0 0 0 0 دانشگاه هنر

☜  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

(میلیون ریال)                                                                                                                       سازمان(کلیه منابع تأمین اعتبار)(دنباله)   بر حسبان عملکرد اعتبارات عمرانی دستگاههاي اجرائی در است -19- 3
 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

  0 4141 3089  0 0 0  0 0 هددانشگاه شا
 0 6506 4959 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 0 16170 8504 0 0 0 0 0 دانشگاه تربیت مدرس
 0 13633 5912  0 0 0 0 0 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 0 146 83 0 0 0 0 0 دانشگاه جامع علمی کاربردي
 0 988 351  0 0 0 0 0 آموزشکده محیط زیست

 0 2407 1612 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعت آب و برق
 0 0 3484 0 0 0 0 0 کاربردي جهادکشاورزي-موسسه آموزش عالی علمی

 0 5500 5000  0 0 0 0 0 شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیس
 0 0 8000 0 0 0 0 0 شهرداري گلسار

 0 2958 2112 0 0 0 0 0 مجتمع آموزش عالی ابوریحان -دانشگاه تهران
 0 0 3754  0 0 0  0 0 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی -دانشگاه تهران

  41  46015  24005 0 0 0 0 0  سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
  0  25843  0  0  0  0  0  0  دانشگاه علم و صنعت ایران

  0  700  0  0  0  0  0  0  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري
  0  5000  0  0  0  0  0  0  یجهاد دانشگاه

  0  5000  0  0  0  0  0  0  ستاد مبارزه با مواد مخدر
 0  1100  0  0  0  0  0  0  بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

  0  75000  0  0  0  0  0  0  شوراي عالی انقالب فرهنگی
  1000  0  0  0  0  0  0  0  )4(دانشگاه عالی دفاع ملی

  77  0  0  0  0  0  0  0  )4(راناداره کل منطقه اي آموزش انتقال خون استان ته
 فاقد اعتبارات عمرانی بوده اند. 1375) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد. همچنین شهرداریها در سال 1(

اداره کل تربیت بدنی به اداره کل ورزش و  ،ادارات کل صنایع و معادن به اداره کل صنعت، معدن و تجارت 1390) از سال 2(
  ل تعاون به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر نام داده اند.جوانان، اداره ک

نیز با هم سازمان کشاورزي و سازمان جهاد سازندگی و  با هم  فلزاتاداره کل معادن و اداره کل صنایع  و  1380) از سال3(
آورده شده و سازمان جهادکشاورزي   ایع و معادنادغام گردیده اند، لذا اطالعات سالهاي بعد از آن در قالب اداره کل صن

همچنین از سال جاري اداره کل مسکن و شهرسازي با اداره کل راه و ترابري ادغام گردیده و به اداره کل راه و  است.
 شهرسازي تغییر نام داده است.

  ) ادارات و دستگاههاي مذکور از سال جاري در جدول فوق گنجانده شده اند. 4(
 بودجه.برنامه ریزي و . دفتر و اشتغال تهران. معاونت برنامه ریزياستانداري  -مأخذ
  
  
  



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

 امور(کلیه منابع تأمین اعتبار)                                                            (میلیون ریال) بر حسباعتبارات عمرانی استان  -4-19

 1391 1390 1389 1388 1387 1385 1380 )1(1375 شرح

         صوب)(م

 5990622 9566098 6531048 3858627 9033475  3518834 916921 260217 جمع

 614068 689733 472447 273186 345258 272083 48205 5103 امور عمومی

 42675 65261 69748 44650 27500 42900 0 0 امور دفاع ملی

 1054065 4430843 2173374 1182102 2315850 1446495 731521 212459  اموراجتماعی

 4279814 4380261 3815479 2358689 6344867 1757356 137195 42655 امور اقتصادي

         (عملکرد)

  1465448 7768887(2) 5523247 3443088 5381668 2389082 611897 238361  جمع

 225438 524399 415266 223873 305805 231851 31147 4661 امور عمومی

  1960 53413 62261 38650 27500 15000 0 0 ع ملیامور دفا
 235231 3322422 1522888 1062084 1614084 895520 474904 192873 امور اجتماعی

 1002818 3868653 3522832 2118481 3434279 1246711 105846 40827 امور اقتصادي

   لحوظ شدن اطالعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین،به دلیل م 19-3با جدول  1375) علت اختالف ارقام عملکرد سال 1(
سازمان کشاورزي قزوین، سازمان جهاد سازندگی قزوین و شرکت سهامی برق منطقه اي زنجان در این جدول  می باشدکه 

 آورده نشده است. 19-3در جدول 

  اعالم شده است.ص به دلیل آماده نبودن اطالعات مربوط به عملکرد عمرانی، اعتبارات به صورت تخصی) 2(
 بودجه.برنامه ریزي و . دفتر و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

  
  

  1391عملکرد اعتبارات عمرانی بر حسب امور:  -1-19
  
  
  
  

  
  

  19-4 مبنا: جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

 (میلیون ریال)                 منابع تأمین اعتبار)(کلیه  فصل بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی امور عمومی استان  -5-19

 1385 1380 )1(1375 فصل

 231851 31147 4661  جمع 

 26053 0 0 اداره عمومی کشور

 153545 8389 115 آمار و خدمات عمومی فنی

 52253 0 350 اطالعات و ارتباطات جمعی

 0 22758 4196 تأسیسات دولتی ساختمانها و

  
  
 

 1391 1390 1389 1388 1387 فصل

  225438 524399 395321 223873 305805 جمع 

 78455 172615 202520 61544 60295 اداره امور عمومی

 123042 215620 122398 75000 170471 امور قضایی

 20242 80284 70403 74619 69842 خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزي

71012 5197 توسعه علوم و فناوري  0 55880 3700 

 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.1(

 بودجه.برنامه ریزي و . دفتر و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

 یون ریال)(میل             فصل (کلیه منابع تأمین اعتبار) بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی امور اجتماعی استان  -19- 6
 

 1387 1385 1380 )1(1375 فصل

 1614084 895520 )2(474904 )2(192873  جمع

 647757 545247 198204 115854 آموزش 

 283534 124922 20084 5742 رسانه هاي جمعی و گردشگري فرهنگ و هنر،

 236203 10326 45646 4745 بهداشت و درمان 

21477 13159 0 2715 رفاه وتأمین اجتماعی   

 369376 201866 38476 8869  تربیت بدنی 

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

 (میلیون ریال)(دنباله)    فصل (کلیه منابع تأمین اعتبار) بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی امور اجتماعی استان  -19- 6
 

 1391 1390 1389 1388 فصل

 235231 3322422 1522888 1062083  جمع

769349 آموزش   728765 711540 129157 

 38639 1855410 222904 192769 رسانه هاي جمعی و گردشگري فرهنگ و هنر،

 17596 441277 324098 85401 بهداشت و درمان 

 3289 117883 71149 86179 رفاه وتأمین اجتماعی 

 46550 196312 175971 200041 تربیت بدنی 

 ز می باشد.) شامل اطالعات استان قزوین نی1(

 با اجزا مغایرت دارد.سرجمع به دلیل حذف برخی از فصول  1380و  1375در سالهاي ) 2(

 بودجه.برنامه ریزي و . دفتر و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                   بودجه عمومی استان -19

 

 (میلیون ریال)              ه منابع تأمین اعتبار)فصل( کلی بر حسبعملکرد اعتبارات عمرانی امور اقتصادي استان  - 19- 7

 1387 1385 1380 )1(1375 فصل

 3434280 1246711 105846 40827 جمع 

 272478 182399 54088 12561 کشاورزي و منابع طبیعی - فصل اول 

 1019677 161615 20968 11978 منابع آب -فصل دوم 

 207948 699 0 0 انرژي -فصل سوم 

 46482 26702 774 710 صنایع و معادن -هارم فصل چ

 0 0 0 0 نفت -فصل پنجم 
 0 0 0 0 گاز -فصل ششم 
 0 0 1859 589 صنعت و معدن –فصل هفتم 

 16531 4978 115 0 بازرگانی و تعاون -فصل هشتم 
 658223 451212 23389 14115 حمل و نقل –فصل نهم 

 13727 13625 2445 874 ارتباطات و فناوري اطالعات –فصل دهم 

 0 0 2208 0 جهانگردي -فصل یازدهم 
 0 0 0 0 علوم و فنون هسته اي - فصل دوازدهم 
 0 0 0 0 منابع طبیعی -فصل سیزدهم 

 1134439 385544 0 0 عمران شهري، روستایی و عشایري ،مسکن

 64775 19937 0 0 محیط زیست

☜  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 بودجه عمومی استان -19                                                                   1391-سالنامه آماري استان تهران

  

 فصل( کلیه منابع تأمین اعتبار) (دنباله)   (میلیون ریال) بر حسبی امور اقتصادي استان عملکرد اعتبارات عمران - 19- 7

 1391 1390 1389 1388 فصل

  1002818 3868653 3522832 2118479  جمع

 43653 196840 183294 299437 کشاورزي و منابع طبیعی - فصل اول 

 401368 671533 960461 441899 منابع آب -فصل دوم 

 17573 110070 307289 10140 انرژي -ل سوم فص

 0 0 0 60158 صنایع و معادن -فصل چهارم 

 0 0 0 0 نفت -فصل پنجم 

 0 0 0 0 گاز -فصل ششم 

  1625 74725 39770 0 صنعت و معدن –فصل هفتم 
 975 8369 7498 16432 بازرگانی و تعاون -فصل هشتم 

205546 543269 534105 حمل و نقل –فصل نهم   247882 

 1086 8420 5000 6500 ارتباطات و فناوري اطالعات –فصل دهم 

 0 0 0 0 جهانگردي -فصل یازدهم 

 0 0 0 0 علوم و فنون هسته اي - فصل دوازدهم 

 0 0 0 0 منابع طبیعی -فصل سیزدهم 

 278844 2225173 1450272 693046 مسکن، عمران شهري، روستایی و عشایري

62567 محیط زیست  25980 27317 9814 

 ) شامل اطالعات استان قزوین نیز می باشد.1(

 بودجه.برنامه ریزي و . دفتر و اشتغال استانداري تهران. معاونت برنامه ریزي -مأخذ
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 هزينه و درآمد خانوار
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هاي خــوراکی و در ایــن فصــل آمــار متوســط هزینــه
 غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شـهري و روسـتایی بـر
حسب اقالم عمده و متوسط درآمد ساالنه خانوارهـاي 

رحهاي منابع درآمد، بر اساس نتایج ط بر حسبمزبور 
آماري مرکز آمار ایـران ارائـه شـده اسـت. طرحهـاي 
مزبور بر اساس توصیه هاي سـازمان ملـل متحـد بـه 

اي از طریــق مراجعــه بــه روش آمــارگیري نمونــه
خانوارهاي نمونه در نقـاط شـهري و روسـتایی انجـام 

  گیرد.می
تعاریف ومفاهیم به کار رفتـه در ایـن فصـل بـه 

  شرح زیر است: 
  لی کـاالي تهیـه شـده یـا خـدمت ارزش پـوهزینـه: 

انجام شده توسط خانوار به منظور مصـرف اعضـا و یـا 
شـود. تهیـه شـامل هدیه به دیگران هزینه نامیده می

از محـل کسـب،  خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت،
مجانی است که به صـورت پـولی بـرآورد، و  پایاپاي و

  شود.جزو هزینه منظور می
است از هزینـه خـانوار بـدون  عبارت هزینه ناخالص:

  در نظر گرفتن فروش دست دوم کاالها.
عبارت است از هزینه ناخالص منهـاي  هزینه خالص:

فـروش دســت دوم کاالهــا. بنــابراین در مــواردي کــه 
ارزش کاالهاي فروخته شده بیشتر از ارزش کاالهـاي 
خریداري شده باشد، حاصـل بـه صـورت عـدد منفـی 

    شود.درج می
رجـوع کنیـد قاط روستایی: ن اط شهري،خانوار، نق

  جمعیت. -2به تعاریف و مفاهیم فصل 
کلیه وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر درآمد: 

  کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق 
  

  
  
  
  

درآمـدهاي اتفـاقی و  منابع دیگر (حقوق بازنشستگی،
 تعلـق انوارزمان آماري مورد نظر بـه خـ در نظایر آن)

    خـالص بـه انـواع درآمـد در ایـن طـرح، گرفته باشد.
  زیر است:  شرح

درآمد مزد و حقوق بگیري بخش عمومی/ بخـش 
درآمد کلیه اعضاي شـاغل خصوصی، بخش تعاونی: 

بگیر خـانوار در بخـش عمـومی / بخـش مزد و حقوق
خصوصی / بخش تعاونی است که شـامل دریافتیهـاي 

 و غیرپـولی آنـان پـس از  مستمر و غیرمسـتمر پـولی
  باشد.کسر مالیات و بازنشستگی می

درآمـد افـرادي از  درآمد مشاغل آزاد کشـاورزي:
خانوار که در بخش کشاورزي به صورت کارفرمـا و یـا 

هاي کنند، پس از کسـر هزینـهکارکن مستقل کار می
شغلی، به عنوان درآمد مشـاغل آزاد کشـاورزي تلقـی 

شـامل مـزد و حقـوق  هاي شـغلیشده اسـت. هزینـه
دوام، اسـتهالك، ابزار بـی اولیه، هزینه مواد پرداختی،

هاي تولیــد و همچنــین مالیــات شــغلی ســایر هزینــه
  باشد.می

درآمـد افـرادي درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزي: 
از خانوار که به صورت کارفرما یا کـارکن مسـتقل، در 

ز مشاغل آزاد غیرکشاورزي به کار اشتغال دارند، پس ا
به عنوان درآمـد مشـاغل آزاد  هاي شغلی،کسر هزینه

  غیر کشاورزي منظور شده است.
کلیـه وجـوه و ارزش کاالهـایی  درآمدهاي متفرقه:

است که خانوار به غیر از طریق اشتغال اعضـاي خـود 
دریافت کرده اسـت، ماننـد درآمـد حاصـل از فـروش 
ــه، ــانوار در خان ــط خ ــده توس ــاخته ش ــنوعات س     مص

 ســـود ، مســـتغالت درآمـــد ازنشســـتگی،ب حقـــوق
کمکهــاي دریــافتی از ســازمانهاي  گذاري،ســرمایه

  اجتماعی و مؤسسات خیریه. 
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  گزیده اطالعات:
متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک  1391در سال 

میلیون ریـال بـوده کـه شـامل  3/217خانوار شهري 
ـــال ( 176 ـــون ری ـــاي  81میلی ـــه ه درصـــد) هزین

درصـد) هزینـه  19ون ریال (میلی 3/41غیرخوراکی و 
هاي خوراکی و دخانی می باشد که به ترتیـب نسـبت 

 2/35و  6/26بــه ســال گذشــته افزایشــی بــه میــزان 
  می دهد.     درصد را نشان

میلیون ریال متوسـط هزینـه  176، از 1391در سال 
هاي خالص ساالنه غیرخـوراکی یـک خـانوار شـهري، 

ــیش از هزینــه مســکن  ــال  105 ب  7/59(میلیــون ری
 20 حـدودو ارتباطـات  درصد) و هزینه حمـل و نقـل

نـه درصد) بیشـترین سـهم و هزی 3/11میلیون ریال (
 8/3، ملزومات و خـدمات خـانوار معـادل لوازم، اثاثیه

ــال ( ــون ری ــهم را دارا  2/2میلی ــرین س ــد) کمت      درص
  می باشند.

میلیــون ریــال هزینــه هــاي خــالص ســاالنه  3/41از 
 گوشـتک خـانوار شـهري هزینـه خوراکی و دخانی ی

درصـد) و هزینـه  8/24میلیـون ریـال (  3/10معادل 
 9معـادل  آرد، رشته، غالت، نان و فـرآورده هـاي آن 

 درصد) بیشـترین سـهم و هزینـه 5/21میلیون ریال (
بـا حـدود ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی 

   درصــد) کمتـرین ســهم را دارا  3/2میلیـون ریـال ( 1
  ی باشند.م

متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک  1391در سال 
 بوده کـه شـامل میلیون ریال 6/124 خانوار روستایی

ــال (  5/90 ــون ری ــاي  7/72میلی ــه ه ــد) هزین درص
درصـد) هزینـه  3/27میلیون ریال ( 34غیرخوراکی و 

خوراکی و دخانی می باشد که به ترتیـب نسـبت هاي 
 7/28و  7/37 بــه ســال گذشــته افزایشــی بــه میــزان

  درصد را نشان می دهد.
  
  
  
  
  

میلیون ریال متوسـط هزینـه  5/90، از 1391در سال 
هاي خالص ساالنه غیرخوراکی یک خـانوار روسـتایی، 

درصـد)  5/48میلیون ریال (  44هزینه مسکن معادل
میلیـون  2/15و هزینه حمل و نقل و ارتباطات معادل 

ه تفریحات درصد) بیشترین سهم و هزین 8/16ریال ( 
میلیـون  5/2و سرگرمیها و خدمات فرهنگـی معـادل 

درصد) کمترین سهم را دارا مـی باشـند. از  7/2ریال (
میلیون ریال متوسط هزینه هاي خالص خـوراکی  34

و دخـانی یــک خــانوار روســتایی، هزینــه آرد، رشــته، 
میلیون ریـال  3/9معادل غالت، نان و فرآورده هاي آن

   میلیـون ریـال 8 معادل وشتگدرصد) و هزینه  27 (
درصـد) بیشـترین سـهم و هزینـه ادویـه هـا،  5/23( 

میلیون  1/1چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی معادل 
  درصد) کمترین سهم را دارا می باشند. 2/3ریال ( 

متوســط درآمــد ســاالنه یــک خــانوار  1391در ســال 
میلیون ریال می باشد که از میان منـابع  221شهري 

رآمــد، درآمــدهاي متفرقــه بیشــترین ســهم تــأمین د
  درصد ) را به خود اختصاص  داده است. 8/60(

در همین سـال متوسـط درآمـد سـاالنه یـک خـانوار 
میلیون ریـال مـی باشـد کـه از میـان  139 روستایی

  منابع تأمین درآمـد، درآمـد متفرقـه بیشـترین سـهم
  درصد) را به خود اختصاص داده است. 7/44(
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

 سط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري و روستائی                                                                      (ریال)متو -1-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

      شهري     

 121564232 85828699 39124456 14928219 متوسط کل هزینه

 99799337 70553273 31421284 10933528 هزینه هاي غیرخوراکی

 21764895 15275426 7703172 3994691 هزینه هاي خوراکی ودخانی

     روستائی     

 69710914 50965533 22547798 8709921 متوسط کل هزینه

 49424437 35964107 14974377 5121647 هزینه هاي غیرخوراکی

 20286477 15001426 7573421 3588274 هزینه هاي خوراکی و دخانی

 

  
  

 1391 1390 1389 1388 شرح

     شهري     

 217282858 169509848 130878106 118903810 متوسط کل هزینه

 175961728 138952863 108176788 98149544 هزینه هاي غیرخوراکی

 41321130 30556985 22701318 20754266 هزینه هاي خوراکی ودخانی

     روستائی     

 124595621 92205506 66482944 64874733 کل هزینهمتوسط 

 90529800 65733731 47111497 46071698 هزینه هاي غیرخوراکی

 34065821 26471775 19371447 18803035 هزینه هاي خوراکی و دخانی

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
 
 
 
 
  
  
  
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
  اییمتوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري و روست -1-20

  
  

   20- 1مبنا: جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

 اقالم عمده                                  (ریال) بر حسبمتوسط هزینه هاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري  -2-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

 99799337 70553273 31421284 10933528 جمع

 5268508 3939935 2247415 1414679 پوشاك و کفش

 53670726 32270764 15283087 5960258 مسکن

 51772652 30376171 14239011 5579157 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی     

 1898074 1894593 1044076 381101 آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی     

 3490644 3180538 2033100 850920 لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 8360411 7403383 2706771 838176 بهداشت و درمان

 6110147 5741211 2239171 762995 هزینه هاي بهداشتی و درمانی     

 2250264 1662172 467600 75181 هزینه هاي اجتماعی و درمانی     

 15485315 13475217 4366473 887661 حمل و نقل و ارتباطات

 4214097 3299683 1402984 519792 و خدمات فرهنگی تفریحات و سرگرمیها

 9309636 6983753 3381454 462042 کاال و خدمات متفرقه خانوار

☜ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (ریال)               اقالم عمده(دنباله)           بر حسبمتوسط هزینه هاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري  -2-20

 1391 1390 1389 1388 شرح

 175961728 138952863 108176788 98149544 جمع

 7057986 4566850 4481122 4039392 پوشاك و کفش

 105044825 80103131 62704676 49841228 مسکن

 98549223 72713036 59961266 48010300 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی     

 6495602 7390094 2743410 1830928 نیآب، سوخت و روشنایی منزل مسکو     

 3835495 3994988 3219178 3716613 لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 19104230  12833113 9223672 9417542 بهداشت و درمان

 14521504 9163155 6691367 6971209 هزینه هاي بهداشتی و درمانی     

 4582726 3669958 2532304 2446333 هزینه هاي اجتماعی و درمانی     

 19801456 18838409 12731033 14346233 حمل و نقل و ارتباطات

 6212554 5139911 4798107 3942996 تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 14905183 13476462 11019000 12845540 کاال و خدمات متفرقه خانوار

 مرکز آمار ایران. -مأخذ



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

  
  1391وزیع هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري: ت -2-20

  
  
  

  
  20- 2مبنا: جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 اقالم عمده                          (ریال) بر حسبدخانی ساالنه یک خانوار شهري  متوسط هزینه هاي خالص خوراکی و -3-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

 21764895 15275426 7703172 3994691 جمع

 4201647 1922233 1323501 739158 آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن

 273623 174439 111495 53073 آرد، رشته و ماکارونی     

 3121062 1246850 828656 543014 غالت     

 707318 426576 374079 133092 انواع نان     

 99644 74368 9271 9979 بیسکویت، کیک و ویفر     

 4908239 3657503 1996943 986654 گوشت

 2642064 2052657 1181122 619573 گوشت دام     

 1643907 1162647 615732 299175 گوشت پرندگان     

 622268 442199 200089 67906 گوشت حیوانات دریایی     

 2814905 2182063 892355 456306 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان

 767439 645165 211930 81736 انواع شیر     

 1661687 1270740 534858 289488 فرآورده هاي شیري     

 385779 266158 145567 85082 انواع تخم پرندگان     

 620388 385761 257342 158889 روغنها و چربیها

 4072892 3385409 1229494 615540 میوه ها و سبزیها

 866529 677038 259199 176429 خشکبار و حبوبات

 1169088 807082 545016 344007 قند و شکر، شیرینیها، چاي، قهوه و کاکائو

 494787 350488 192253 106860 ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی

 2616420 1907850 1007069 410848 نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات

☜ 
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

 اقالم عمده(دنباله)                (ریال) بر حسبدخانی ساالنه یک خانوار شهري  زینه هاي خالص خوراکی ومتوسط ه -3-20

 1391 1390 1389 1388 شرح

 41321130 30556985 22701318 20754266 جمع

 8896539 7591059 3870620 3944845 آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن

 431854 276845 264393 271697 کارونیآرد، رشته و ما     

 4416209 3129772 1988615 2721064 غالت     

 3892189 4038738 1439160 812576 انواع نان     

 156286 145704 178452 139508 بیسکویت، کیک و ویفر     

 10264062 6628888 5734495 5243730 گوشت

 5654677 3893117 3286085 2985430 گوشت دام     

 3486795 2025221 1859616 1774791 گوشت پرندگان     

 1122591 710550 588793 483509 گوشت حیوانات دریایی     

 5855054 4074940 3080215 2816292 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان

 1850835 1213197 819238 738659 انواع شیر     

 3335591 2310430 1879733 1736268 فرآورده هاي شیري     

 668628 551313 381244 341365 انواع تخم پرندگان     

 1496521 925467 772733 549035 روغنها و چربیها

 7321789 5531741 4767814 4162381 میوه ها و سبزیها

 1542367 1160817 818472 739511 خشکبار و حبوبات

 2183284 1527093 1179069 974198 قند و شکر، شیرینیها، چاي، قهوه و کاکائو

 948018 612722 592319 522605 ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی

 2813498 2504260 1885581 1801670 نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
 
 
  
  
  
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 اقالم عمده                                         (ریال) بر حسبینه هاي خالص غیرخوراکی یک خانوار روستائی متوسط هز -4-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

 49424437 35964107 14974377 5121647 جمع

 3617988 2279197 1462952 1095252 پوشاك و کفش

 20458982 13664463 6614540 2057045 مسکن

 18758266 11800077 5380669 1697089 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی     

 1700716 1864386 1233871 359956 آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی     

 3116344 2032162 1354547 647183 لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 4792140 4242961 1360844 465278 بهداشت و درمان

 3349690 3111795 1028051 424416 هزینه هاي بهداشتی و درمانی     

 1442450 1131166 332793 40862 هزینه هاي اجتماعی و درمانی     

 9758832 7862075 1641321 433902 حمل و نقل و ارتباطات

 1176229 1204311 577090 175585 تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 6503922 4678938 1963083 247402  و خدمات متفرقه خانوارکاال

☜                 
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

 (ریال)                              اقالم عمده(دنباله) بر حسبمتوسط هزینه هاي خالص غیرخوراکی یک خانوار روستائی  -4-20

 1391 1390 1389 1388 شرح

 90529800 65733731 47111497 46071698 جمع

 4802969 2771430 1890261 1907713 پوشاك و کفش

 43925611 33116094 24545166 20296508 مسکن

 37821002 27899365 22360617 18929942 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی     

 6104609 5216729 2184549 1366566 آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی     

 4544424 3531564 2452525 1805212 ملزومات و خدمات خانوار لوازم، اثاثیه،

 10812524 6793583 4190958 4883968 بهداشت و درمان

 7899464 4863212 2698170 3257050 هزینه هاي بهداشتی و درمانی     

 2913060 1930371 1492788 1626918 هزینه هاي اجتماعی و درمانی     

 15233833 11476864 6524910 9832226 حمل و نقل و ارتباطات

 2487465 1584750 1442930 1511931 تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 8722974 6459446 6064746 5834140 کاال و خدمات متفرقه خانوار

 مرکز آمار ایران. -مأخذ



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
  1391توزیع هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار روستایی:  -3-20

  
  

  
  

  20-4نا: جدول مب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

 اقالم عمده                       (ریال) بر حسبمتوسط هزینه هاي خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستائی  -5-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

 20286477 15001426 7573421 3588274 جمع

 4434333 2680132 1770308 944082 آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن

 314513 184523 126509 69747 آرد، رشته و ماکارونی     

 3110272 1962852 1173732 724826 غالت     

 906544 480310 466216 146581 انواع نان     

 103004 52447 3851 2928 بیسکویت، کیک و ویفر     

 4447275 3218582 1509154 760202 گوشت

 2259818 1816315 900172 491940 مگوشت دا     

 1882206 1110379 522708 231066 گوشت پرندگان     

 305251 291888 86274 37196 گوشت حیوانات دریایی     

 2350866 1738175 790271 378990 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان

 547337 491458 168835 103630 انواع شیر     

 1290110 939711 451419 194452 هاي شیري فرآورده     

 513419 307006 170017 80908 انواع تخم پرندگان     

 923507 546429 403946 213421 روغنها و چربیها

 3563498 2997180 1143550 471733 میوه ها و سبزیها

 826799 590952 317487 131285 خشکبار و حبوبات

 1190508 8702269 663648 338428 قهوه و کاکائوقند و شکر، شیرینیها، چاي، 

 519771 378148 242646 65559 ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی

 2029920 1981603 732411 284574 نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات

☜ 
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

  
 اقالم عمده(دنباله)           (ریال) ر حسببدخانی ساالنه یک خانوار روستائی  متوسط هزینه هاي خالص خوراکی  و -5-20

 1391 1390 1389 1388 شرح

 34065821 26471775 19371447 18803035 جمع

 9191954 8615394 3865447 3787219 آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن

 399218 279095 325362 370782 آرد، رشته و ماکارونی     

 5240754 2784178 1920753 2190901 غالت     

 3530155 5386648 1461350 1064392 انواع نان     

 21827 165473 157982 161144 بیسکویت، کیک و ویفر     

 8005657 4023855 4359873 4059088 گوشت

 3956943 2468240 2505187 2238776 گوشت دام     

 3206200 1290908 1614122 1570760 گوشت پرندگان     

 842515 264706 240563 249552 گوشت حیوانات دریایی     

 3780117 3464902 2588836 2467063 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان

 945695 840105 577941 625255 انواع شیر     

 2206515 2009840 1554438 1450757 فرآورده هاي شیري     

 627908 614956 456458 391051 انواع تخم پرندگان     

 1698212 903354 779004 626123 روغنها و چربیها

 4697126 4847417 3912368 3878026 میوه ها و سبزیها

 1121235 1042201 670084 583706 خشکبار و حبوبات

 2393863 1582237 1321522 1036240 قند و شکر، شیرینیها، چاي، قهوه و کاکائو

 1077020 550387 590860 450954 سایر ترکیبات خوراکیادویه ها، چاشنیها و 

 2100636 1442028 1283453 1914616 نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

 (ریال)        انواع منابع تأمین درآمد                                 بر حسبمتوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهري  - 20- 6

 1387 1385 1380 1375 شرح

 115932727 84458205 35595691 12818801 جمع

 34078998 26449065 9323423 3500000 درآمد از حقوق بگیري

 13195873 12158213 4972683 1952782 بخش عمومی   

 10492016 9553562 3855208 1729863 پولی       

 2703857 2604651 1117475 222919 غیرپولی       

 182501 107229 47314 0 بخش تعاونی   

 157331 101308 41270 0 پولی        

 25170 5921 6044 0 غیرپولی       

 20700625 14183623 4303426 1547218 بخش خصوصی   

 18126006 12270620 3687006 1484708 پولی        

 2574619 1913003 616420 62510 غیرپولی       

 22529329 19867745 9496436 3565491 درآمد از مشاغل آزاد

 237807 144100 254569 142964 کشاورزي   

 234606 133456 243082 134583 پولی       

 3201 10644 11487 8381 غیرپولی       

 22291521 19723645 9241867 3422527 غیرکشاورزي   

 22009116 19470600 9091848 3343949 پولی       

 282405 253045 150019 78578 غیرپولی       

 59324400 38141395 16775832 5753310 درآمدهاي متفرقه

 22403356 14409363 5924207 1274830 پولی        

 36921044 23732032 10851625 4478480 غیرپولی       

☜ 
  
  
  
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 انواع منابع تأمین درآمد(دنباله)                             (ریال) بر حسباالنه یک خانوار شهري متوسط درآمد خالص س - 20- 6

 1391 1390 1389 1388 شرح

 221060257 165371436 132282970 113497632  جمع

 51509238 42968777 38405370 36866703 درآمد از حقوق بگیري

 20740370 14768305 13362442 14878470 بخش عمومی   

 16133430 11840757 10998501 11779357 پولی       
 4606940 2927548 2363941 3099113 غیرپولی       

 94182 168396 117308 112462 بخش تعاونی   

 75513 162766 112026 108255 پولی        

 18669 5630 5282 4207 غیرپولی       

 30674686 28032074 24925620 21875772 بخش خصوصی   

 26767720 24174195 21781591 18932093 پولی        
 3906966 3857879 3144029 2943679 غیرپولی       

 35172847 21507598 20238486 18950092 درآمد از مشاغل آزاد

 398705 22961 16679 252134 کشاورزي   

 398705 22961 16198 250443 پولی       

 0 0 481 1691 غیرپولی       
 34774142 21484637 20221806 18697958 غیرکشاورزي   

 34656217 21276985 20044764 18543869 پولی       

 117925 207652 177042 154089 غیرپولی       

 134378171 100895062 73639114 57680837 درآمدهاي متفرقه
 62047571 48927588 29590839 25344405 پولی        
 72330600 51967473 44048275 32336432 غیرپولی       

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                  هزینه و درآمد خانوار -20

 

 انواع منابع تأمین درآمد                                     (ریال) بر حسبمتوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستائی  -20- 7

 1387 1385 1380 1375 شرح

 67692709 48340636 20695846 7389292 جمع

 30510560 23048984 7516201 2684813 درآمد از حقوق بگیري

 8270709 8726939 3729667 1159814 بخش عمومی   

 6290932 6300965 2566940 1058174 پولی       

 1979777 2425974 1162727 101640 غیرپولی       

 88994 29497 17165 0 بخش تعاونی   

 65643 29032 14478 0 پولی        

 23351 465 2687 0 غیرپولی       

 22150857 14292549 3769369 1524999 بخش خصوصی   

 19895988 12510029 3357004 1439126 پولی        

 2254869 1782520 412365 85873 غیرپولی       

 14375888 10859697 7351606 2910497 درآمد از مشاغل آزاد

 2667003 2145420 1169805 974673 کشاورزي   

 2329811 1998178 1095047 889736 پولی       

 337192 147242 74758 84937 غیرپولی       

 11708886 8714278 6181801 1935824 غیرکشاورزي   

 11234239 8280000 5987090 1873098 پولی       

 474647 434278 194711 62726 یغیرپول       

 22806261 14431955 5828039 1793982 درآمدهاي متفرقه

 8843773 6537338 1918579 460818 پولی        

 13962488 7894617 3909460 1333164 غیرپولی       

☜ 
  
  
  



  هزینه و درآمد خانوار -20                                                                  1391-سالنامه آماري استان تهران

 

 (ریال)                   درآمد(دنباله)       انواع منابع تأمین  بر حسبمتوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستائی  -20- 7

 1391 1390 1389 1388 شرح

 139199406 95303815 74499784 70789478  جمع

  51974643 39081556 31842106 32654502 درآمد از حقوق بگیري
 15449282 8471881 8004994 8147545 بخش عمومی   

 11433846 5749680 5936213 5960867 پولی       

 4015436 2722201 2068781 2186678 غیرپولی       

 409433 0 0 255739 بخش تعاونی   

 331392 0 0 201496 پولی        

 78041 0 0 54243 غیرپولی      

 36115929 30609675 23837112 24251218 بخش خصوصی   

 32400504 27588363 21561532 22256605 پولی        

 3715425 3021312 2275580 1994613 غیرپولی       

 25063071 12140820 14048730 14917664 درآمد از مشاغل آزاد

 7486126 1958874 2588038 3357905 کشاورزي   

 7243971 1892773 2393904 3207666 پولی       

 242155 66101 194134 150239 غیرپولی       

 17576946 10181947 11460691 11559759 غیرکشاورزي   

 17558128 9833170 11048749 11269831 پولی       

 18818 348777 411942 289928 غیرپولی       

 62161691 44081439 28608948 23217312 درآمدهاي متفرقه

 39180333 26373684 13562773 10687074 پولی        

 22981358 17707755 15046175 12530238 غیرپولی       

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  
  
  



 

١  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  

تشاخصهای قيم  
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  شاخصهاي قیمت -21                                                                         1391-سالنامه آماري استان تهران

  

 

  

  

  

اطالعات آماري ارائه شده در این فصل عبارت است از 
در نقــاط  یشــاخص بهــاي کاالهــا و خــدمات مصــرف

بـر اسـاس نتـایج آمـارگیري  آمـار، هري و روستاییش
    آوري و ارائه شده است.مرکز آمار ایران جمع

مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه  تعاریف و
  شرح زیر است: 

معیـار  شاخص بهاي کاالهـا و خـدمات مصـرفی:
ســنجش تغییــرات متوســط قیمــت تعــداد معینــی از 

بـه سـال کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسـبت 
 شاخص بهاي کاالها و خـدمات مصـرفی نامیـده پایه،
آید، صـرفاً شود. شاخصی که بدین گونه بدست میمی

تغییراتی را که در اثر تغییر قیمـت در هزینـه زنـدگی 
  دهد.آید، مورد سنجش قرار میپدید می

بنـدي کاالهـا و طبقه گروههاي کاالها و خـدمات:
یـت آنهـا و اسـاس ماه خدمات شاخصهاي قیمت، بـر

المللی و نیازهاي ملی انجام گرفتـه طبقه بندیهاي بین
بنـدي پیشـنهادي است ولی مبناي کلی، همان طبقه

  S.I.T.Cفروشـی وبـراي خرده  S.N.Aسـازمان ملـل (
باشـد کـه بنـا بـه مالحظـات براي عمده فروشی) می

  اقتصاد ایران، تغییراتی در آن داده شده است.
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

بندیها، کاالها و خـدمات بـه چنـد گـروه در این طبقه
      شــود کــه هریــک از آنهــا چنــدین بــزرگ تقســیم می

    گروههـاي اصـلی و گروههاي بزرگ را، زیرگروه دارد،
کاالها و خدمات   گروههاي آنها را گروههاي فرعی زیر
  نامند.می

سهمی کـه هـر کـاال یـا خـدمت در  ضریب اهمیت:
ع زمـانی مشـخص، مجموع هزینه خانوار در یک مقطـ

 شود. این ضـریب،دارا است، ضریب اهمیت نامیده می
ــراي  مهمتــرین ضــابطه انتخــاب کاالهــا و خــدمات ب

  شاخصهاي مختلف است.

سال پایه سـال معـین و ثـابتی اسـت کـه  سال پایه:
شود درصد تغییرات شاخص نسبت به آن سنجیده می

است و غالباً ضـرایب اهمیـت  100و شاخص آن برابر 
 در تهیـه شـاخص مـورد اسـتفاده وط به آن سال، مرب

  گیرد.قرار می

 رجـوع کنیـد بـه  نقاط شهري و نقـاط روسـتایی:
          جمعیت. -2فصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                              شاخصهاي قیمت                            -21

 

 )1383= 100(                    )1(هاي اصلی و فرعیهگرو بر حسبشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهري  -1-21

 ضریب اهمیت گروه
 1386 1385 1383 سال پایه

 143,6 120,5 100 100 شاخص کل

     گروههاي اصلی و منتخب فرعی:
 148,1 122,6 100 22,01 خوراکیها، آشامیدنیها 

 148,9 123 100 20,98 خوراکی ها    
 143,4 123 100 3,48 غالت و نان    
 142,3 120,9 100 5,23 گوشت    
 144 125,7 100 0,54 ییماهی و حیوانات دریا    
 145,7 118,5 100 2,72 لبنیات و تخم پرندگان    
 155,7 116,4 100 0,72 روغن ها و چربی ها    
 148,3 115,4 100 4,4 میوه ها و خشکبار    
 166,6 143,7 100 2,69 انواع سبزي، حبوب و فرآورده هاي سبزي    
 153 134,7 100 0,92 ت قناديقند، شکر، مربا، عسل، شکالت و محصوال    
 192,3 123,9 100 0,27 نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات    
 133,8 114,1 100 1,03 آشامیدنی ها    

 144,7 112,5 100 0,46 دخانیات
 133,1 115,4 100 5,22 پوشاك و کفش

 148,7 119,8 100 35,71 مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
 148,2 119,5 100 7,9 اجاره بهاي مسکن غیرشخصی    

 148,2 119,6 100 24,19 ارزش اجاري مسکن شخصی    
 185,2 136,7 100 2,06 تعمیرات و خدمات ساختمانی    
 107,2 102,9 100 0,42 آب    
 111,1 101,8 100 1,15 برق، گاز و سایر سوخت ها    

 147,6 126,1 100 5,63 ده در خانهاثاث، لوازم و خدمات مورد استفا
 151,3 131,2 100 5,64 بهداشت و درمان

 125,6 111,8 100 12,53 حمل و نقل
 96,5 97,1 100 1,73 ارتباطات

 122,7 112,3 100 3,61 تفریح و امور فرهنگی
 174,7 149,4 100 2,36 تحصیل

 144,3 125,2 100 1,95 رستوران و هتل
 139,8 122,8 100 3,15 رقهکاالها و خدمات متف

     گروه اختصاصی
 136 116,7 100 48,51 کاال 

 150,6 124,1 100 51,49 خدمت
 148,7 119,8 100 35,71 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

☜ 
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 )1383= 100(        (دنباله))1(هاي اصلی و فرعیهگرو بر حسبشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهري  -1-21

 1389 1388 1387 گروه

٣/١٨٣ شاخص کل  4/203 5/224 
    گروههاي اصلی و منتخب فرعی:

٤/١٩٥ خوراکیها، آشامیدنیها   8/213 6/245 
١/١٩٧ خوراکی ها      2/216 7/248 
٠/٢٤٣ غالت و نان      8/231 9/265 
٥/١٨١ گوشت      2/215 7/264 
١/١٩٢ ماهی و حیوانات دریایی      2/201 0/225 
٤/١٧٩ لبنیات و تخم پرندگان      7/194 3/203 
٧/١٩٥ روغن ها و چربی ها      7/179 1/247 
٣/١٨٦ میوه ها و خشکبار      3/221 3/236 
٨/٢٠٤ انواع سبزي، حبوب و فرآورده هاي سبزي      0/211 0/255 
٠/١٩٠ قند، شکر، مربا، عسل، شکالت و محصوالت قنادي      7/218 5/280 
٥/٢٥١ نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات      0/338 4/304 
٩/١٥٩ آشامیدنی ها      8/164 8/183 

٨/١٨٠ دخانیات  1/216 1/223 
٩/١٦٣ پوشاك و کفش  7/180 7/201 

٦/١٩٨ مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها  6/223 5/233 
٢/١٩٨ اجاره بهاي مسکن غیرشخصی      6/224 9/232 
٩/١٩٧ ارزش اجاري مسکن شخصی      3/224 7/232 
٣/٢٥٦ تعمیرات و خدمات ساختمانی      9/273 2/292 
٣/١٦٣ آب      2/185 3/191 
٩/١٢١ برق، گاز و سایر سوخت ها      6/122 1/160 

٥/١٨٢ اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه  2/191 8/209 
٧/١٨٧ بهداشت و درمان  6/222 2/267 

٧/١٤٥ حمل و نقل  6/154 4/176 
٦/٩٥ ارتباطات  2/95 8/94 

٣/١٣٦ تفریح و امور فرهنگی  4/148 2/167 
٢/٢٠٤ تحصیل  6/239 7/274 

٢/١٩٠ رستوران و هتل  8/219 5/256 
١/١٧٢ کاالها و خدمات متفرقه  0/193 6/216 

    گروه اختصاصی
 5/206 0/183 7/170 کاال 

٠/١٩٥ خدمت  5/222 3/241 
٦/١٩٨ مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها  6/223 5/233 

☜ 
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 )1138= 100(            (دنباله))1(گروهاي اصلی و فرعی بر حسبشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهري  -1-21

 1391 گروه

 0/490 شاخص کل
 5/716 خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات 

 1/777 خوراکی ها    
 9/565 غالت و نان    
 6/748 گوشت قرمز و سفید و فرآورده هاي آنها    
 1/742 ماهی و صدف داران    
 3/625 شیر، پنیر و تخم مرغ    
 9/446 روغن ها و چربی ها    
 2/512 میوه ها و خشکبار    
 6/2179 سبزیجات (سبزي ها و حبوبات)    
 7/286با، عسل، شکالت و شیرینی (قند و شکر و شیرینیها)                        شکر، مر    
 6/384 دیگر ينشده در جا يحصوالت خوراکی طبقه بندم    
 4/356          )ي غیرالکلی، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه هايچا    

 4/487 دخانیات
 2/431 غیرخوراکی و خدمات يکاالها

 1/261 پوشاك و کفش
 9/550 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها

 1/479 مسکن    
 4/481 اجاره    
 0/395 و تعمیر واحد مسکونی ينگهدار   

 1/1466 آب، برق و سوخت    
 3/313 معمول آنها يمبلمان و لوازم خانگی و نگهدار    

 6/310 بهداشت و درمان
 1/276 حمل ونقل

 8/140 اتارتباط
 4/302 تفریح و فرهنگ

 2/228 آموزش
 4/388 هتل و رستوران

 7/850 کاالها و خدمات متفرقه
 8/576 کاالها

 4/420 خدمات

  محاسبه گردیده است. 1381بر اساس سال پایه   1391) شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی  سال 1(
 ایران. مرکز آمار -مأخذ
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  الها و خدمات مصرفی در نقاط شهري بر حسب گروههاي اصلیشاخص بهاي کا -1-21

  
  

  
  21- 1مبنا: جدول 
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 )1381=100(                                 شاخص بهاي گروههاي منتخب کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی - 2-21

 1386 1385 1381 ضریب اهمیت گروههاي کاال و خدمات

 183,6 161,2 100 100 خص کلشا

 190,1 160,6 100 43,3 خوارکیها، آشامیدنیها و دخانیات
 194,3 162,9 100 38,2 خوراکیها    
 165,1 144,8 100 9,8 نان و غالت    
 172,1 145,1 100 9,9 گوشت قرمز و سفید و فرآورده هاي آنها    
 166,6 145,6 100 0,7 ماهی ها و صدف داران    
 199,1 165,0 100 4,2 شیر، پنیر و تخم مرغ    
 151,9 119,6 100 2,5 روغنها و چربیها    
 280,2 233,9 100 3,2 میوه و خشکبار    
 267,8 209,9 100 4,9 سبزي ها و حبوبات    
 267,8 130,4 100 2,6 شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی(قند، شکر و شیرینیها)    
 138,7 153,3 100 1,2 خوراکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر محصوالت    
 172,8 140,1 100 2 چاي، قهوه،کاکائو، نوشابه و آب میوه(نوشابه هاي غیرالکلی)    
 158,6 131,5 100 1,1 دخانیات    

 146,5 161,5 100 56,7 کاالها غیرخوراکی و خدمات
 180,5 135,3 100 9,5 پوشاك و کفش    
 142,2 178,8 100 16,7 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها    

 206,6 189,0 100 11,3 مسکن        
 220,2 188,4 100 10 اجاره        
 217,8 196,9 100 1,3 نگهداري و تعمیر واحد مسکونی        
 252,8 130,2 100 5,4 آب، برق و سوخت        

 142,1 143,7 100 7,5 اري معمول آنهامبلمان و لوازم خانگی و نگهد    
 155,8 167,8 100 6,5 بهداشت و درمان    
 177,2 153,1 100 8,2 حمل و نقل    
 170,8 112,2 100 1,4 ارتباطات    
 112,2 112,4 100 3,1 تفریح و فرهنگ    
 118,2 115,3 100 0,9 آموزش    
 115,2 159,5 100 2,3 هتل و رستوران    
 228,5 189,7 100 2,7 الها و خدمات متفرقهکا

     گروهها ي اختصاصی
 172,9 150,9 100 76,3 کاالها    
 200,3 177,3 100 23,7 خدمات    

 177,2 156,1 100 91,5  شاخص کل

☜  
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 )1381=100(             (دنباله)               شاخص بهاي گروههاي منتخب کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی - 2-21

 1389 1388 1387 گروههاي کاال و خدمات

 280,5 241,9 220,8 شاخص کل

 364,1 283,6 249,5 خوارکیها، آشامیدنیها و دخانیات
 378,7 289,7 255,9 خوراکیها    
 286,2 249,0 253,0 نان و غالت    
 370,4 277,3 227,1 گوشت قرمز و سفید و فرآورده هاي آنها    
 259,0 238,6 206,7 ماهی ها و صدف داران    
 320,9 290,8 249,3 شیر، پنیر و تخم مرغ    
 239,1 211,6 209,9 روغنها و چربیها    
 512,0 421,6 353,3 میوه و خشکبار    
 675,0 366,5 311,6 سبزي ها و حبوبات    
 194,6 176,5 160,3 شیرینیها) شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی (قند، شکر و    
 286,6 273,9 240,9 محصوالت خوراکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر    
 247,6 232,6 208,8 چاي، قهوه،کاکائو، نوشابه وآب میوه (نوشابه هاي غیرالکلی)    
 281,4 256,1 191,0 دخانیات    

 240,8 222,1 207,2 کاالها غیرخوراکی و خدمات
 177,8 167,6 156,7 اك و کفشپوش    
 268,3 250,3 239,2 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها    

 281,2 270,0 257,7 مسکن        
 274,3 263,7 252,0 اجاره        
 372,0 352,8 333,0 نگهداري و تعمیر واحد مسکونی        
 207,8 157,4 151,8 آب، برق و سوخت        

 216,3 204,7 189,1 و لوازم خانگی و نگهداري معمول آنها مبلمان    
 229,2 211,5 194,4 بهداشت و درمان    
 249,1 223,2 197,4 حمل و نقل    
 112,2 112,2 112,2 ارتباطات    
 136,8 130,8 127,5 تفریح و فرهنگ    
 121,2 115,6 115,2 آموزش    
 274,8 243,2 214,2 هتل و رستوران    

 419,5 340,3 288,4 کاالها و خدمات متفرقه
    گروهها ي اختصاصی

 294,8 240,3 214,7 کاالها    
 258,0 244,5 230,5 خدمات    

 281,7 237,8 215,0 شاخص کل

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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  )1381=100شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در نقاط روستائی بر حسب گروههاي اصلی( - 2-21

  
  

  
  
  

  21- 2مبنا: جدول 
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٣  

  
  
  
  

 

آمارهـاي ارائـه شــده در ایـن فصــل شـامل محصــول 
ناخالص داخلی به قیمت بازار، ارزش افزوده و سـتانده 

باشـد. از و مصرف واسطه بخشهاي عمده اقتصادي می
هـاي اي به ویژه دادهکه آمار و اطالعات منطقه آنجائی

نیازهاي ضروري و اولیه هر نوع  حسابهاي اقتصادي از
ــه ــال برنام ــه حســابهاي  1376ریزي اســت، از س تهی
اي با اولویت دادن به حسـاب تولیـد در اسـتان منطقه

ایـن اطالعـات توسـط دفتـر آمـار و  تهران انجام شد.
پس از نهـایی اطالعات استانداري تهران جمع آوري و 

  ست.شدن، توسط مرکز آمار ایران منتشر گردیده ا
مفاهیم به کار رفته در ایـن فصـل بـه  عاریف وت

  شرح زیر است: 
محصول ناخـالص داخلـی،  محصول ناخالص داخلی:

نتیجه نهایی فعالیتهاي اقتصـادي واحـدهاي تولیـدي 
 مقیم یـک کشـور در یـک دوره زمـانی معـین اسـت.
    محصول ناخالص داخلی بـه سـه روش تولیـد، هزینـه

  شود.و درآمد محاسبه می

 ارزش اضافی ایجاد شده ارزش افزوده، وده:ارزش افز
جریان تولیـد اسـت. تفـاوت بـین ارزش سـتانده و  در

مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادي را ارزش افزوده 
 پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از گویند.ناخالص می

  سـتد ارزش افزوده خالص بـه ارزش افزوده ناخالص،
  آید.می

  

  
  
  
  

د تولیـدي، مجمـوع کاالهـا و ستانده هر واح ستانده:
 شـود و بـرايتولید می ،خدماتی است که در آن واحد
 گیرد. سهمی از کاالهـا واستفاده در دسترس قرار می

خدمات که تا پایانه دوره حسابداري به صورت ناتمـام 
یا کار در جریان ساخت باقی مانده باشد جزو سـتانده 

ر یـک آید، کاالها و خدماتی کـه دواحد به حساب می
در همان دوره  واحد در دوره حسابداري معین تولید و

شـود در دیگر فرآیندهاي تولید آن واحـد مصـرف می
شود، ستانده بـه سـه جزو ستانده آن واحد منظور نمی

ستانده بـازاري، سـتانده تولیـد  شود:دسته تقسیم می
شده براي خود مصرفی نهـایی و تشـکیل سـرمایه بـه 

  هاي غیر بازاري.هحساب خود و سایر ستاند

ارزش کاالهــا و  مصــرف واســطه، :مصــرف واســطه
خدمات مصرف شده در جریـان تولیـد، بـه اسـتثناي 

  یهاي ثابت است.ائمصرف دار

مالیاتهــا، پرداختهــاي اجبــاري و بالعــوض  مالیاتهــا:
واحدهاي نهادي به دولت است که به صورت نقـدي و 

 گیرد. اطـالق صـفت بالعـوض بـهغیرنقدي انجام می
مالیاتها از این جهت است که دولت در مقابل دریافت 
مالیات از یـک واحـد نهـادي، خـدمتی را بـه صـورت 

کند، هـر چنـد کـه بـا دریافـت فردي به آن ارائه نمی
مالیات منابع مالی خود را افزایش داده و با استفاده از 
این منابع، کاالها و خدماتی را براي سایر واحدها اعـم 

  یا کل جامعه فراهم آورد.از تک تک افراد 
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  شوند: مالیاتها به دو دسته کلی تقسیم می

  تولید و واردات  مالیات بر -

  مالیات بر درآمد، ثروت و غیره -
مالیاتهایی هستند که بـر  مالیات بر تولید و واردات:

اند، فروختـه کاالها و خدمات در زمانی که تولید شـده
یـا از خـارج  د واناند یا به مصارف دیگري رسـیدهشده

  گیرد.اند تعلق میوارد شده
 
  

  گزیده اطالعات:
محصـول ناخـالص داخلـی اسـتان بـه  1390در سال 

  .میلیارد بوده استهزار  1436قیمت بازار 
ـــال  ـــزوده 1390در س ـــهم ارزش اف ـــترین س         بیش

     فعالیت هاي اقتصـادي در محصـول ناخـالص داخلـی
ط به بخش مستغالت، مربوبازار) به ترتیب ( به قیمت 

       ، درصـــد) 7/22کرایـــه و خـــدمات کســـب و کـــار (
عمده فروشی، خـرده فروشـی، تعمیـر وسـایل نقلیـه 

درصد)، حمـل و نقـل، انبـارداري و ارتباطـات  1/16(
  درصد) است. 5/11درصد)، صنعت ( 9/13(
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 (میلیارد ریال)                                                                                              )1(ارزش افزوده بخشهاي عمده اقتصادي - 1-22

 1390  )2(1389  1388 1387 1386 1385 1380 شرح

 1421305 1306519 1116443 983999 761573 595288 191304 ارزش افزوده

  19299 19700 21810 15535 13537 11886 3964 کشاورزي، شکار و جنگلداري
  183  101  92  88 53 44 36 ماهیگیري

 2708 3152 2164 1644 743 628 425 معدن

 163966 164050 139222 123253 101047 84287 31076 صنعت

  61144  31662 10402 12604 11025 10065 3231 تأمین آب، برق و گاز طبیعی
 86923 93877 92021 73991 35404 23406 10618 ساختمان

عمده فروشی،خرده فروشی، تعمیروسایل 
 228514 209767 191284 175808 145533 117556 37411 نقلیه و کاالها

 16493 14712 12406 10399 7425 6240 2462 هتل و رستوران

 197004 158109 141041 115687 95779 68665 19026 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 111958 100604 90867 76298 52628 41523 8907 لیواسطه گریهاي ما

 323147 320152 247268 238358 180821 124328 42131 مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار

 70015 62325 58052 49718 44196 44586 14830 اداره امورعمومی و خدمات شهري

 45381 41867 37226 33117 24289 23458 6689 آموزش

  51645  48696 40274 31597 28639 23093 6347 و مددکاري اجتماعی بهداشت
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و 

 42924  37746 32313 25901 20453 15524 4149 خانگی 

 15127 16867 9367 4615 8697 -1005 812 خالص مالیات بر واردات

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر واردات

  0  0 0 0 0 0 0 یارانه بر واردات
 1436432 1323386 1125810 988614 770270 594283 192116 محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار

  توسط مرکز آمار ایران تجدیدنظر شده است.سري زمانی ) اطالعات 1(
  شامل استان البرز نیز می باشد. 1389) اطالعات سال 2(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ



 

 

  
  

  1390: ه بخشهاي عمده اقتصاديارزش افزود - 1-22
  
  

  
  
  

  22-1مبنا: جدول 
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 (میلیارد ریال)                                                                                                      )1(ستانده بخشهاي عمده اقتصادي - 2-22

 1390  )2(1389 1388  1387 1386 1385 1380 شرح

 2283107 2116030 1858343 1637069 1253259 990311 315591 جمع

 35485 37580 39275 30045 25281 21890 7817 کشاورزي، شکار و جنگلداري

 311 173 149  140 85 70 73 ماهیگیري

 4911 5048 4477 3916 3123 1952 633 معدن

 589266 561802 485207 436709 352921 300265 93714 صنعت

 83682 50339 23419 25558 19799 16792 5990 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 207786 223905 213166 169126 79732 53784 25697 ساختمان

عمده فروشی،خرده فروشی، تعمیروسایل 
 266351 244070 258579 237769 197850 158989 50517 نقلیه و کاالها

 25861 23340 19639 16529 12358 10319 4008 هتل و رستوران

 295001 245093 212701 176736 143412 102093 28751 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 147538 125897 113327 95525 65957 49978 10809 واسطه گریهاي مالی

 350203 348107 268095 259503 197023 135186 46856 مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار

 94896 86671 80981 70495 62618 61301 18854 ور عمومی و خدمات شهرياداره ام

 57777 52741 46139 40807 30060 28110 8197 آموزش

 63259 59316 48900 38816 35336 28695 7983 بهداشت و مددکاري اجتماعی

سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی 
 60781 51950 44288 35395 27705 20887 5690 و خانگی 

  توسط مرکز آمار ایران تجدیدنظر شده است.سري زمانی ) اطالعات 1(
  شامل استان البرز نیز می باشد. 1389) اطالعات سال 2(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

  
  
  
  
  



 

 

 (میلیارد ریال)                                                                                           )1(مصرف واسطه بخشهاي عمده اقتصادي -3-22

 1390  )2(1389 1388 1387 1386 1385 1380 شرح

 861803 809510 741900 653070 491686 395273 124287 جمع

 16186  17880 17465 14510 11744 10004 3853 کشاورزي، شکار و جنگلداري

 127  72 56 52 32 26 37 ماهیگیري

 2202 1897 2313 2272 2380 1324 208 معدن

 425300 397752 345985 313456 251874 215978 62638 صنعت

 22537 18676 13017 12954 8774 6978 2759 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

  120863  130028 121145 95132 44328 30378 15079 ساختمان
،خرده فروشی، تعمیروسایل فروشیعمده 

 نقلیه و کاالها
13106 41433 52316 61960 67295 34303 37837 

 9368 8627 7233 6130 4933 4079 1546 هتل و رستوران

 97997 86984 71660 61050 47633 33428 9725 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 35580 25293 22460 19227 13329 8455 1902 واسطه گریهاي مالی

 27056 27956 20826 21145 16202 10858 4725 مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار

 24881 24346 22929 20777 18422 16715 4024 اداره امورعمومی و خدمات شهري

 12396 10873 8913 7690 5771 4652 1508 آموزش

 11615 10620 8626 7219 6696 5602 1636 بهداشت و مددکاري اجتماعی

سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی 
 17857 14204 11976 9494 7252 5363 1541 و خانگی 

  توسط مرکز آمار ایران تجدیدنظر شده است.سري زمانی ) اطالعات 1(
  شامل استان البرز نیز می باشد. 1389) اطالعات سال 2(

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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 نمایه موضوعی 
ــورت  ــه ص ــاب و ب ــتان انتخ ــاري اس ــالنامه آم ــداول س ــدي) از ج ــاي کلی ــه اي (واژه ه ــاي نمای ــوان ه ــري عن س
الفبایی مرتـب شـده اسـت در مـواردي کـه ارائـه تقسـیمات فرعـی برخـی از سـرعنوان هـا نیـز ضـرورت داشـته، 

یــر ســرعنوان هــاي مربــوط درج ت الفبــایی و بــا رعایــت فاصــله از سرســطر، زورتقســیمات فرعــی مــذکور بــه صــ
ــه اي یــا تقســیمات فرعــی آن درج شــده، معــرف   شــده اســت. شــماره هــایی ــل هــر ســرعنوان نمای کــه در مقاب

شــماره جــداول ســالنامه اســت. عــدد ســمت چــپ هــر شــماره، نشــانگر شــماره فصــل و عــدد ســمت راســت آن، 
  مبین شماره ردیف جداول در داخل فصل مربوط است.

  
  آ

  

  

    آب 

  8-3،  8-4  اد انشعاب تعد -

  8-2  تصفیه  -

  8-4  طول شبکه  -

  8-2  ظرفیت تأمین  -

  8-3  فروش  -

  8-1  مقدار تخلیه ساالنه  -

  8-1،  8-2  زیرزمینیمنابع آبهاي -

  8-3  مشترکین  -

    آب و هوا

  1-20_1-22  آالینده هوا -

  1- 6 _1- 19  سینوپتیک ایستگاههاي -

  1- 7_1-18  بارندگی  -

  1- 7_1-18  دماي هوا  -

  1- 7_1-18  رطوبت نسبی  -

  1- 7_1-18  روزهاي یخبندان  -

  1- 7_1-18  ساعات آفتابی -

  

  سرعت وزش باد -

  

18-1_7 -1  

  1-20  شاخص آلودگی هوا  -

  1-20 _1-22  وضعیت کیفی هوا  -

  سوزي جنگلهاآتش

  سوزيآتش - نگاه کنید به جنگلها      

  آزمایشگاه 

  

8 -16_6-16  

  الف

  

  

  10- 7، 10-9  هاي تعاونی اتحادیه

  14-27  اداره کل خدمات درمانی
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  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

  17- 8  سالنها  -

  17-10  هاچا پخانه -

  17- 12  ها کتابخانه -

  2- 13  ازدواج ثبت شده  -

    

  10- 16_10-18  اقامتگاههاي عمومی -

  17- 13، 17-14  اماکن مذهبی -

    آموزشی امکانات 

  15-8، 15-9  دوره آموزش استثنایی -

  15- 3_15-7  هاي تحصیلی دوره -

  11- 26  انبارها

    ب

    بازرگانی 

  10-13_10- 15  صادرات  -

  10-11_10- 15  گمرك  -

   10-11، 10-10،12- 15  واردات  -

  15- 1، 15-2  باسوادان 

    بانکها

  12-6، 12-7  هابدهی -

  12-4 ،12-5  تسهیالت پرداختی -

  12-1  تعداد واحدها -

  12-3  ها سپرده -

    برق 
  8- 11  تعداد مشترکین  -

  8-10  طول خطوط انتقال -

  8- 12  مقدار فروش  -

    برق، مولدها

  8-5،  8 - 8،  8-9  تولید  -

  8-5 _ 8-7  ظرفیت  -

  8- 6  قدرت مصرفی همزمان -

  8- 8  مصرف داخلی  -

  هاي تلویزیونیبرنامه

  ها)کنید به تلویزیون (برنامهنگاه      

  هاي رادیویی برنامه

  ها)نگاه کنید به رادیو ( برنامه      

  کنندگان)هاي تاریخی (بازدیدبرنامه
  کنندگان) ها و بناهاي تاریخی(بازدیدنگاه کنید به موزه     

  14- 17_14-22  شهید و امور ایثارگرانبنیاد 

  

  14-20و  14-22  جانبازان  -

  14- 19  مستمري بگیران  -

    بودجه دولت

  19-2  اعتبارات جاري -

  19-3 _19-7  اعتبارات عمرانی  -

  19- 1، 19-2  درآمدها -

  بهزیستی

  نگاه کنید به سازمان بهزیستی      
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  4-49  زداییبیابان

  3-7  بیکاري 

  بیماریهاي انگلی دام 

  بیماریها -نگاه کنید به دام      

  

  16- 17 _16-18  رداربیماریهاي واگی

  12-8_12-9  بیمه 

    پ

  9- 1 _ 9- 8  هاي ساختمانیپروانه

  16-6 _ 16- 8  مراکزپرتونگاري،

  پست 

  11-29 _ 11- 32  مرسوالت  -

  11-28  واحدها  -

  13- 11  پزشکی قانونی 

  11-9  پل

    ت

  10- 19 _ 10- 21  تأسیسات اقامتی 

  تربیت معلم ، دوره 

  انگیتعمیر کاالهاي شخصی و خ
  تعمیرکاالهاي شخصی وخانگی- نگاه کنید به کارگاهها    

  تعمیر وسایل نقلیه

  تعمیر وسایل نقلیه-نگاه کنید به کارگاهها   

22-15  

  13- 7، 13- 8  تصادفات 

  1-2 _ 1-4  تقسیمات کشوري

  11-34   تلفن

  17- 6  ها)تلویزیون( برنامه

  16- 13  تنظیم خانواده 

  16-6 _ 16- 8  مراکز توانبخشی،

  11-9  تونل

    ج

    جمعیت 

  2-7  تعداد افراد خانوار  -

  2- 3_2- 2،6- 2،8-9  جنس  -

  2-2  سن -

  نوع خانوار  -

  نقاط شهري و روستایی -

5-2  

7-2  ،5 -2  

  2- 8  وضع زناشویی -

  3-1_3-4، 3-6   وضع فعالیت  -

  4- 46  جنگلکاري

    جنگلها

  4-47  سوزي آتش -

  4-47  مساحت -

  4- 31  مؤسسات کشی،جوجه

    ح 

    حسابهاي استانی

  22-1  ارزش افزوده  -

  22-2  ستانده  -
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  22-3  مصرف واسطه -

    خ 

    خانوار 

  2-6، 2-7  تعداد افراد  -

  جنس  -

  جنس سرپرست -

4-2،3-2  

7-2  

  2-5،  2- 6  ساکن  -

  متوسط درآمد خالص ساالنه -

  نقاط شهري و روستایی -

7-20  ،6-20  

5-2  

  16-5  ي بهداشت هاخانه

  18-1، 18-2  خدمات شهري 

  
  د

  
  16-6 _ 16- 8  داروخانه

  13-2  هاي تشکیل شده پرونده -

  دادگاههاي انقالب 

  نگاه کنید به مراجع قضایی      

  دادگاههاي تجدید نظر 

  نگاه کنید به مراجع قضایی       

  دادگاههاي حقوقی

  نگاه کنید به مراجع قضایی       

  هاي کیفريدادگاه

  نگاه کنید به مراجع قضایی       

    دام 

  16-19، 16-20  بیماریها -

  4-38  تعداد  -

  16- 19  مایه کوبی -

  17-18  داوران 

    آموزان دانش

  15-8، 15-9  دوره آموزش استثنایی -     

  15-3 _ 15- 15،7- 10_ 15-14  هاي تحصیلیدوره -     

  15-15 _ 15-17   هاي تحصیلی شبانهدوره -     

  دانشگاه آزاد اسالمی

  15- 26شدگان                                                  پذیرفته -

  15-28  دانشجویان  -

  15-26و 15-28و  15-30  هاي تحصیلی دوره -

  15-30  التحصیالن فارغ -

  15-24  کارکنان آموزشی -

  15-28، 15- 30  تحصیلیرشتهعمدهگروههاي-       

  

    دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

  15- 25  شدگان پذیرفته -

  15-27  دانشجویان  -

  15- 25و15-27و15-29  هاي تحصیلیدوره-

  15-29  التحصیالنفارغ -

  15- 23  کارکنان آموزشی -

  15- 27، 15- 29  گروه عمده رشته تحصیلی -      

  مانیدردانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
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  16-10  پزشکان  -

  16- 11  پیراپزشکان  -

  16-9  کارکنان  -

  16-9  گروه شغلی -

  16- 12  واکسیناسیون  -       

  درآمد خانوار
  متوسط درآمد خالص ساالنه  - نگاه کنید به درآمد خانوار      

دفاتر ثبت اسناد و امالك 

  (معامالت) 

10-10  

  

  ر
  

  11-36  رادیو

  17-1 _17-3  ا)هرادیو ( برنامه

  11- 1_11-5  آهنراه

  11-9  راهدارخانه

  11- 6_ 11-9  راهها

  

  س
  

  9-9، 9-10، 9-22  ساختمان 

  15- 31  ايسازمان آموزش فنی و حرفه

    سازمان بهزیستی

  14-1_14- 5  تعداد واحدها -

  14-1 _14-4  خدمات اجتماعی -

  14-5  خدمات توانبخشی -

  14-2، 14-4، 14- 6  مددجویان  -

    سازمان تأمین اجتماعی

  14- 25  شدگان بیمه -

  14- 25  غرامت پرداخت شده  -

  14- 23  کارگاههاي تحت پوشش  -

  14- 25  کمکهاي نقدي  -

  14- 26  بگیران مستمري -

  14- 23و  14-24  نوع بیمه  -

    سازمان نهضت سواد آموزي

  15-20  سن -

  15-19_15- 21  سوادآموزان بزرگسال  -

    

  11-24، 11- 25  هانهسردخا

  13-5و  13- 6  سرقت 

  4-18  سموم

  سواد
  نگاه کنید به باسوادان       

  سیلوهاي گندم 
  نگاه کنید به گندم          

  17-7  سینما

  
  ش

  
    شاخص بها



 1391-سالنامه آماري استان تهران                                                                                    نمایه موضوعی

کاالها و خدمات مصرفی  -

  (روستایی) 

2-21  

کاالها و خدمات مصرفی  -

  (شهري) 

1-21  

  3-8_3- 11  شاغالن 

    اي تعاونی شرکته

  12-10  اعتبار  -

  10-4  کنندگان تأمین نیاز تولید -

  10-4  کنندگان تأمین نیاز مصرف -

  10-4  تأمین نیاز صنوف خدماتی -

  11- 23  حمل و نقل  -

  10-5  خدمات  -

  10- 8  روستایی -

  7- 15  صنعتی  -

  10- 6  عمرانی -

  7- 15  فرش دستباف  -

  4-20،  4-22  کشاورزي -

  9-24  کن مس -

  5- 6  معدنی -

  4-49  شنهاي روان ، تثبیت 

  صادرات 
  نگاه کنید به بازرگانی             

  ص

  14- 26  صندوق بازنشستگی کشوري

  

  ط
  

  2- 13  طالق ثبت شده 

  1-1  طول جغرافیایی 

  

  ع
   

  1-1  عرض جغرافیایی (شهرستانها)

  
  ف 

  
  8-4  فاضالب (شهري) 

    فرآورده هاي نفتی 

  6-1   ایگاههاي مواد سوختیج -

  

  فرودگاهها 

  11-19 _ 11- 21  بار و محموالت پستی -

  11-19 _ 11-22  تعداد مسافر -

  2-11و  2- 12  فوت شدگان (جنس)

  ك
  

    کارکنان 
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  3- 13  مدرك تحصیلی  -    

  3-14  وضعیت استخدامی  -    

    کارگاههاي بازرگانی 

  10-1_10-3  تعمیرکاالهاي شخصی و خانگی  -    

  تعمیر وسایل نقلیه -

  خرده فروشی-

3-10_1-10  

3-10_1-10  

  صرف غذا و نوشیدنی-    

  طبقات کارکن-      

  عمده فروشی-      

18-10 ،16-10  

3-10 ،1-10  

3-10 ،1-10  

    کارگاههاي صنعتی 

  7-14  ارزش افزوده فعالیت صنعتی  -     

  7-2  برداري صادره هاي بهرهپروانه -     

  تعداد شاغالن -      

  تعداد کارکن -      

9-7_7 -7  

 14-7_10-7  

جبران خدمات  -     

   بگیرانمزدوحقوق

11 -7،10-7  

  7-1  جوازهاي تاسیس صادره -

  7-4، 7- 12، 7- 13  گذاريسرمایه -

  7- 11  بگیران مزد و حقوق -

  7-3  میزان اشتغال  -

  7- 1_7-5، 7-7،8-11، 7-7،13-14  فعالیت نوع -     

  

  7- 6  وضع مالکیت  -

کانون پرورش فکري کودکان و 

  نوجوانان

12 -17  

                                                                  17-12کتابخانه                                                      

  کشاورزي

  4-1_4- 9، 4-13_4- 15  بهره برداریها -    

  4-3  سن بهره بردار -    

  4-20_4-22  ماشین ها و ادوات  -    

  4- 5_4- 8  مساحت اراضی -    

  4- 15  مساحت گلخانه -    

  4- 3،  4-4  وضع سواد بهره بردار -      

  4-38  کشتارگاهها

    کمیته امداد امام خمینی 

  کنندگان استفاده -

  انواع خدمات -

15 -14  

16 -14 ،15-14  

  14-14  د واحدهاتعدا -

  14-14  مددجویان  -

  14-14  مستمري - 

  14- 15  وامها - 

  4-17  کود شیمیایی

  
  

  گ 
  

  6-2  گازرسانی

    گاز طبیعی 

  6-2  تعداد  انواع انشعاب  -

  6-2  مصرف  -

  6-2  کنندگان مصرف -

    گاوداریهاي صنعتی
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  4-4،27-  36  تعداد -

  4-4،32- 33  تعداد شاغالن -

  4-36  او و گوساله تعداد گ -

  4- 4،34- 35  گذاري سرمایه -

  4-37  تولید شیر و کود  -

  4- 32  بگیرجبران خدمات مزد و حقوق -

  4-27  ظرفیت  -

  3-9  گروههاي عمده شغلی 

  3- 8  گروههاي عمده فعالیت 

  11-26،  11-27  گندم 

  13- 11  گواهی فوت 

  
  م 
  

  4- 50 _ 4- 53  ماهی 

  2-10   )متولدین ثبت شده (جنس

  
  محصوالت کشاورزي

  
  4- 16  متوسط هزینه تولید -

  13-1  مراجع قضایی

  16-2 _ 16-4  مراکز بهداشتی و درمانی

  مراکز پرتونگاري
  مراکز نگاه کنید به پرتونگاري،        

  

  مراکز توانبخشی
  مراکز نگاه کنید به توانبخشی،        

  

  17-18  مربیان 

  4-29 ، 4-  40                                                                          مرغ تخمگذار ، مرغداریهاي پرورش دهنده 

  4- 35  مرغداریهاي صنعتی

  4-28، 4- 39  مرغ گوشتی، مرغداریهاي پرورش دهنده 

  4-30 ،4-41  مرغ مادر ،مؤسسات پرورش دهنده 

  17- 11  مطبوعات 

    ادنمع

  5-4  ارزش افزوده  -

  5-4  ارزش پرداختیها و دریافتیها -

  5-3  ارزش تولید -

  5-2  تعداد شاغالن -

  5-5  گذاريسرمایه -

  5-3  مقدار تولید -      

  10-10  معامالت

  5-3  مواد معدنی(تولیدات)

ها و بناهاي موزه

  کنندگان)بازدیدتاریخی(

15 -17  

  16-1  مؤسسات درمانی

  2-9  ران مهاج

  
  ن
   

  

  هانفت ، فرآورده
  هاي نفتینگاه کنید به فرآورده       

  

  نهضت سوادآموزي
  نگاه کنید به سازمان نهضت سوادآموزي        

  

  17-9  نمایشگاه 
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  8- 6_8-9  نیروگاهها

    نیروي انتظامی

  13-3هاي تشکیل شده                                پرونده  -       

  13-5  سرقتها -      

  13-9  مواد مخدر کشف شده 

  و
  

    واحدهاي مسکونی

  9- 16، 9-20  خانوار معمولی  -      

  9- 19  سال اتمام بنا -      

  9-22  متوسط اجاره بها -      

  9- 21  متوسط قیمت زمین -      

  9-22  متوسط مبلغ ودیعه  -      

  9-17  نوع اسکلت و مصالح  -     

  9- 8  نوع پروانه  -     

  9- 9،14- 15  واگذار شده  -     

  واردات 

  نگاه کنید به بازرگانی           

  

    

  11-17، 11-18  اي (باري)وسایل نقلیه عمومی جاده

  11- 12_11- 16  اي (مسافري)   وسایل نقلیه عمومی جاده

  وضع جوي 
  نگاه کنید به آب و هوا            

  

  ه 

  

  هزینه خانوار 
  هاي خالص خانوار نگاه کنید به هزینه           

  

    هاي خالص خانوارهزینه

  20-3، 20-5  خوراکی و دخانی -

  20- 2، 20-4  غیرخوراکی  -

    هواپیمایی

  11-22  حجاج حمل شده -     

  11-19_11- 21  مسافران حمل شده -     

  11-19_11- 21  بار حمل شده -     
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1391فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههاي اجرایی:  

  
  

  سرکار خانم  نرگس هادي پور  تهراناي کل آموزش فنی و حرفهاداره
  سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد  کل امور آب استاناداره
  مهدي میرسراجیجناب آقاي   تهرانکل بیمه خدمات درمانی اداره

  غالمحسین میکائیلیجناب آقاي    اوقاف و امور خیریه استان تهراناره کل اد
  و کتایون سعیدي مریم برخورداريها  سرکارخانم  اداره کل بودجه و اعتبارات ناجا

  سرکارخانم مریم ساعتچی  کل پستاداره
  آشتیانی جناب آقاي مجتبی طهماسبی  تهران بزرگشرق  کل تأمین اجتماعیاداره
  سرکار خانم آذین شفیعی  تهران بزرگغرب کل تأمین اجتماعی اداره
  جناب آقاي علی سیفی  تهران کل تأمین اجتماعی شهرستانهاي استاناداره
  و رضاپور الهام میرزابیگی ها سرکار خانم  کل تربیت بدنیاداره
  سنجدري جناب آقاي امید رجبی  کل تعاوناداره
  احسانیجناب آقاي علی   کل دادگسترياداره
  محبوبه بلوريسرکار خانم   کل ثبت احوالاداره
  سرکار خانم عاطفه موسی کاظمی  کل ثبت اسناد و امالكاداره
  سپیده وجیهیسرکارخانم   کل حفاظت محیط زیستاداره

  سرکار خانم پریا کیانیان  اداره کل مخابرات
  صالحیهدي مجناب آقایان عارف رومینا و   هاکل حمل و نقل و پایانهاداره

  محسن کبودیانجناب آقاي   شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور)
  محمدحسن موالیی تاري جناب آقاي  کل راه و ترابرياداره
  سرکار خانم شهربانو خلیلی  کل دامپزشکیاداره
  سرکار خانم معصومه شاکري  کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاداره
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  سرکار خانم ناهید افسون  تهراناستان اجتماعی  و رفاهکار تعاون، کل اداره
  سرکار خانم مریم نصیري پور  کل منابع طبیعیاداره
  جناب آقاي سعید معیاسرکارخانم زرین طحان و   کل هواشناسیاداره 

  و سمانه تقی زاده لیال صمدي، سرکار خانم ها زینب لطفی  دایره تجمیع فایلها و پردازش اطالعات -بانک تجارت
  عظیم یعقوبی نیاجناب آقاي   دایره آمار  -نک سپهبا

  فرشته عزیزيسرکار خانم   حسابداري مدیریتاداره آمار و  -بانک صادرات ایران
  فرهاد صادقیجناب آقاي   اداره آمار و اطالعات -بانک صنعت و معدن

  سرکار خانم فاطمه مقیمی نیا  آمار و اطالعاتاداره  -بانک مسکن 
  سرکار خانم فاطمه حبیبی  اداره آمار و برنامه ریزي -بانک کشاورزي

  سرکار خانم آناهیتا متقی گلشن  اداره سیستم هاي اطالعات مدیریت - بانک توسعه صادرات ایران
  و مومنی محمد طاهري منزه انجناب آقای  اقتصادي اداره آمارهاي -بانک مرکزي جمهوري اسالمی

 فی زاده باقرجناب آقاي مصط  امور مالی - بانک سرمایه

   زهرا خندانیسرکارخانم   اداره آمار و برنامه ریزي -بانک سینا
  سرکار خانم فرنوش رمضانی  امور جمع آوري داده ها -بانک رفاه کارگران

  اسدي گزافرودي و فاطمه سادات رضوي هسرکارخانم ها فریما   کل امور مالیاداره  - بانک ملت
  جناب آقاي سیدمحسن نورانی  تآمار و اطالعا اداره کل -بانک ملی

  جناب آقاي علی جمال لیوانی  آمار - اداره کل امور مالی -پست بانک
  جناب آقاي حسین اسالمی  امور طرح و برنامه -بانک توسعه تعاون

   - دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران
  اداره آمار و اطالع رسانی پزشکی

دکتر و آقایان  ابراهیمی زهرا -مریم حیدري -الهه فرقدانیسرکارخانم ها 
  و محمد امیري حمیدرضا اباذري -احسان رزاقی -علیرضا زرین آرا

درمانی  خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و
  داره آمار و اطالع رسانی پزشکیا -شهیدبهشتی 

و ی خاطره حنان -فهیمه صالحیان -شاهزاده فاضلی ها خانم سرکار
   سبا فرخی

  نرگس میرحسینی موسوي نژادسرکار خانم   مرکز اطالعات، آمار و کامپیوتر -انشگاه آزاد اسالمید
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  خلقیملیحه سرکار خانم   آموزش و پرورش شهر تهران سازمان
  خانم نسرین والیسرکار   تهران آموزش و پرورش شهرستانهاي استان سازمان
  قاي مهدي خسروآباديجناب آ  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريسازمان 

  جناب آقاي عباس شریفی  سازمان بازنشستگی کشوري
  جناب آقاي حسین علی اصغري  تهران بزرگ و امور ایثارگرانبنیاد شهید سازمان 
  شفایی پور ابراهیم  جناب آقاي  و امور ایثارگران شهرستانهاي استانبنیادشهید سازمان 

  مریم کریمیسرکار خانم   سازمان بهزیستی
  شرق مریم محموديسرکار خانم   سازمان تعاون روستایی

   سیما بهادري سرکار خانم  سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

  دفتر بودجه -معاونت برنامه ریزي استانداري تهران
 انجناب آقای زهرا اعتدالی مقام وو  سرکارخانم ها الهه کریمی

  منصور احمدي و محمد کولیوند
  سرکار خانم بتول معینی  مرکز مطالعات واطالع رسانی- زمان هواپیمایی کشوريسا

  زهرا شیريسرکار خانم   سازمان صنایع و معادن
  باهوراحله و  ندا نراقی ها سرکارخانم  سازمان مسکن و شهرسازي

  سمیه نجفی سرکار خانم   سازمان پزشکی قانونی
  ديآزاده علی آباسرکار خانم   بیمه مرکزي ایران

   معصومه عزیزيسرکار خانم    استان تهرانشرکت گاز 
  دیزج و الهام چنگیز لیال علی نژاد ها سرکار خانم  شرکت آب و فاضالب

  جناب آقاي علی اکبر ندرلو  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي
  ندا کاظمیسرکار خانم   اي تهرانشرکت برق منطقه

  آناهیتا کریمی سرکارخانم  شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ
  جناب آقاي حسن  فعال محمدعلی  شرکت توزیع نیروي برق غرب استان تهران 

  مهدي صفريجناب آقاي   شرکت توزیع نیروي برق نواحی استان تهران

  مریم عابدیان ها محبوبه مبارکی و سرکار خانم  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه تهران
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اداره اطالعات و  -یرانوري اسالمی اهسیماي جم صدا و
  آمار پایه اي

  اخوان جناب آقاي

  عبدلجناب آقاي سعید   تهران کمیته امداد امام خمینی (ره)
  کیانوش بحري نژادسرکار خانم   دفتر آمار و فناوري اطالعات  - گمرك جمهوري اسالمی
  جناب آقاي داود جعفري  ریزي آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه

  سرکار خانم زهره دهلوي  و پرورش استثنایی شهر تهرانآموزش  مدیریت
  رضا جمشیدي مناداجناب آقاي   استاني آموزش و پرورش استثنایی شهرستانها مدیریت

  جناب آقاي صابر نوروزي  معاونت سوادآموزي -تهرانشهر نهضت سوادآموزي 
  نغمیروح اله ب آقاي فخاري و جنازینب سرکار خانم   تهران ستانهاي استانشهرنهضت سوادآموزي 

  زلیخا محمدي سرکار خانم  فن آوري اطالعاتدفتر آمار و  - آهن تهران ناحیه راه
  جناب آقاي سیدمحسن علیزاده طباطبائی خانم فاطمه رحمانی و سرکار  شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

  فالحیان و فاطمه امینیسرکار خانم ها سودابه   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  
  

  و همکاران محترم در شهرداریهاي :
  
 -بـومهن -باقرشـهر -باغسـتان -احمـدآباد مسـتوفی -اوشان، فشم و میگـون -اندیشه -اسالمشهر -ارجمند -آبعلی -آبسرد

 -ادشـریف آبـ -صفادشـت -صـالح آبـاد -شاهدشـهر -رودهن -رباط کریم -حسن آباد -چهاردانگه -پرند -پیشوا -پاکدشت

  .ورامین -نصیرآباد -نسیم شهر -مالرد -لواسان -گلستان -کهریزك -قدس -فیروزکوه -فردوسیه
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