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تعداد شهرستان ها

Climate
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Persian
Muslim: 99.34
%
Christian:0.33
%
Kalimi: 0.04
%
Zoroastrianis
m: 0.06 %
Iranian: 95.9
%
Afghan: 3.9%
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استان تهران را می توان به
سه بخش اقلیمی تقسیم
، ارتفاعات شمالی:کرد
 نیمه خشک و،کوهپایه
خشک
فارسی
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 درصد99.34 :مسلمان
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 درصد0.33:مسیحیت

North
Highlands,
The foothills,
semi-arid and
Dry

سازمان هواشناسی
کشور

1394 اسفند

فهرست مطالب

آب و هوا
،ابعاد تاریخی
زبان

 موقعیت و،وسعت
،تعداد شهرستان ها
، اقوام،آب و هوا
 مذهب و،زبان

مذهب
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 درصد0.04 :کلیمی
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 درصد0.06 :زرتشتی
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% 95.9 :ایرانی
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%3.9 :افغانی

-
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پوشش محلی

13.267.637
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جمعیت

6673672
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جمعیت مردان

6593965
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جمعیت زنان

پوشش محلی
استان

تابعیت

0-10 years: 14
%
10-15 years:
6.2 %
15-25 years:
13.4%
25-30 years:
10.1%
30-35 years:
11.6%
35-40 years:
9.6%
40-45 years:
7.4%
45-65 years:
20.8%
65+: 6.8%

مرکز آمار ایران

11%
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11%

نرخ بیکاری

40.4%
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40.40%

نرخ مشارکت
اقتصادی

93.95%
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نرخ باسوادی









ترکیب سنی

 ترکیب- جمعیت
 نرخ بیکاری و،سنی
 نرخ،اشتغال



باسوادی
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Data

تولید ناخالص
داخلی (هزار میلیارد
تومان)

292
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292

اقتصادی

تجارت خارجی

تورم
سرمایه گذاری
خارجی

رشد اقتصادی

-



مرکز آمار ایران

-

صادرات
(میلیارد دالر)

2.9



گمرک ایران

2.9

واردات
(میلیارد دالر)

11.1



گمرک ایران

11.1

تورم

9.2%



بانک مرکزی ایران

9.20%

سرمایه گذاری
خارجی
(میلیون دالر)

966.6



وزارت اقتصاد

966.6
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حجم منابع آبی و
زیرزمینی)

برق (ظرفیت اسمی
تولید برق ،میزان
تولید برق)

Contents
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Growth

Foreign
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Inflation
Foreign
Investment
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حجم بارندگی شهر
تهران

209

حداکثر ظرفیت
منابع تآمین آب
(هزار متر مکعب در
سال)

1750101

حجم آب تولیدی از
منابع زیرزمینی
(هزار متر مکعب در
سال)

638049







مرکز آمار ایران

209

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان
تهران -شرکت آب
منطقه ای استان
تهران

1750101

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان
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منطقه ای استان
تهران
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حجم آب تولیدی از
منابع سطحی
(هزار متر مکعب در
سال)

784641



سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان
تهران -شرکت آب
منطقه ای استان
تهران

784641

ظرفیت نامی تولید
برق
(هزار کیلووات)

6362



سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران

6362

میزان تولید
ناخالص برق
(میلیون کیلووات
ساعت)

25052



سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران

25052
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Water
(Volume of
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(Production,
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Data
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ظرفیت اسمی تولید
نفت و گاز

-

-

-

-

فرآوردههای نفتی

میزان مصرف نفت
سفید (میلیون لیتر)

29.2



ترازنامه انرژی سال
1394

29.2

تولید نفت و گاز،

میزان مصرف نفت
کوره (میلیون لیتر)

68.2



ترازنامه انرژی سال
1394

68.2

میزان مصرف نفت
گاز (میلیارد لیتر)

2.5



ترازنامه انرژی سال
1394

2.5

میزان مصرف گاز
طبیعی (میلیون متر
مکعب)

28344.8



سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران

28344.8

راه های تحت
پوشش اداره کل
راه و شهرسازی
(کیلومتر )

2909.7

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
استان -اداره کل
راه و شهرسازی
تهران

2909.7

راه های بین
شهری
(کیلومتر )

958.5



آزاد راه
(کیلومتر )

205



نفت ،گاز و
(ظرفیت اسمی
میزان مصرف نفت و
گاز)

ناوگان حمل و نقل



(طول آزاد راه،
بزرگراه ،راه های
اصلی)

بزرگراه
(کیلومتر )

460.7



راه های اصلی
(کیلومتر )

194.5



سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
استان -اداره کل
راه و شهرسازی
تهران
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
استان -اداره کل
راه و شهرسازی
تهران
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
استان -اداره کل
راه و شهرسازی
تهران
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
استان -اداره کل
راه و شهرسازی
تهران
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Data

Index

63.70%
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63.70%

Share of
Households
With Access
to the Internet

ارتباطات و اینترنت

تعداد خانوارهایی
که به اینترنت
دسترسی دارند
(خانوار)

2683972

شهری و روستایی)

(مناطق تحت
پوشش اینترنت،
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2683972

ضریب نفوذ
اینترنت

56
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56

تعداد کاربران رایانه

6158621
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6158621

تعداد کاربران تلفن
همراه

9502048
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9502048

Number of
Households
with Access to
the Internet
) (households
Internet
penetration
Number of
computer
users
Number of
mobile users

صنعت

صنعت

مهمترین صنایع
استان

Contents

Communicati
on & Internet
(Covered
Areas, Urban
)& Rural

industry
تعداد کارگاههای
صنعتی  10نفر کار
کن و بیشتر



اشتغال کارگاههای
صنعتی  10نفر کار
کن و بیشتر (نفر)

271527





ارزش افزوده
کارگاههای صنعتی
 10نفر کار کن و
بیشتر (میلیارد
ریال)

215106



براساس سهم از
ارزش افزوده
(براساس کد
آیسیک چهار
رقمی)

-1تولید وسایل نقلیهی
موتوری -2 /تولید
فراوردههای نفتی تصفیه
شده -3 /تولید دارو و مواد
شیمیایی مورد استفاده در
پزشکی و محصوالت
داروییگیاهی
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271527

215106
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-1تولید وسایل نقلیهی
موتوری (-2 .)21.2تولید
فراوردههای نفتی تصفیه
شده (-3 .)16.7تولید
قطعات و ملحقات برای
وسایل نقلیهی موتوری و
موتور آنها ()5.5

1394
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Data
1:Manufacture
of Motor
Vehicles
(21.2) -2:
Production of
Refined Oil
Products
)(16.73:Production
of Parts for
Motor
Vehicles and
their
)Engines(5.5

Index

Thousands of
Billion
Tomans

معدن

Contents

Main
Products

mining

معادن فعال ،نیروی
کار و ارزش افزوده

میزان تولید معادن و
محصوالت مهم

تعداد معادن
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92

تعداد نیروی کار
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1830

Number of
Mines
Number of
Employees
Value Added
)(Million Rls

Active Mines,
Employment
and Value
Added
Active Mines,
Employment
and Value
Added

ارزش افزوده
(میلیون ریال)

1535708
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1535708

میزان تولید معادن
(تن)

26224972
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26224972

Mines
Production
)(Tons

محصوالت مهم
معدنی (براساس
میزان تولید به
میلیون تن)

مخلوط شن و ماسه11.6 :
سنگ آهک- - 8.5 :واریزه کوهی آهکی2.4 :
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Mining of
gravel and
sand: 11.6Mining of
lime stone: 5.8
واریزه کوهی -
آهکی2.4 :

Main mineral
Production
(Based on
)Production
)(Million Tons

کل اراضی زراعی
(هکتار)

136642



وزارت جهاد
کشاورزی

136642
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کشاورزی

کل اراضی زراعی،

agriculture

کل اراضی باغی

کل اراضی باغ و
قلمستان(هکتار)

میزان تولید

میزان تولید
محصوالت باغی
(تن)
میزان تولید
محصوالت زراعی
(تن)
محصوالت عمده
زراعی (به لحاظ
تناژ)
محصوالت عمده
باغی (به لحاظ
تناژ)

محصوالت زراعی و
باغی ،ارزش تولید
محصوالت زراعی و
باغی

محصوالت عمده
کشاورزی و میزان
تولید

Mineral
Production

34060



34060

Area of Arable
)land (Hectare
Area of
Orchard and
Nurseries
)(Hectare
Production of
)Garden (Tons
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361991

2،732،760



وزارت جهاد
کشاورزی

2,732,760

Production of
)Crops (Tons

ذرت علوفه ای /گندم/
یونجه



وزارت جهاد
کشاورزی

forage corn/
Wheat/ Alfalfa

Main Crops
Production
)(Tons

Apple/
Walnut/ Plum

Main Garden
Production
)(Tons

361991

سیب /گردو /آلو و گوجه
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Production
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گردشگری

تعداد گردشگران
ورودی به استان
( داخلی  -خارجی)

مجموع اقامتگاه
های استان

tourism
تعداد گردشگران
(بومی)



تعداد گردشگران
ورودی خارجی به
استان







تعداد گردشگران
خروجی استان





مجموع اقامتگاهها





 5ستاره





 4ستاره





تعداد هتل

مهمانپذیر

هتل آپارتمان

Contents

سه ستاره





یک و دو ستاره





مهمانپذیر





هتل آپارتمان





سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران
سالنامه آماری
کشور -مرکز آمار
ایران

103,070

Domestic
tourism

444,696

Inbound
Foreign
Tourist

108,550

Outbound
Tourist

350

Total
Accommodati
on Facilities

7

5- Star

12

4 - Star

29

3-Star

59

2 & 1 Star

103

Inn

24

Apartment
Hotel

Tourist
Arrival
(Domestic
)and Foreign

Hotel, Hostel,
Suit & Motel
Quantity

