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مقدمه
آمارهاي ارائه شده در اين فصل مربوط به برنامههاي صدا و
سيما ،مطبوعات ،كتاب وكتابخانههاي عمومي ،كتاب و كتابخانه
هاي كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان ،سينما و اماكن
ورزشي در سطح استان ميباشد.
آمار مربوط به برنامههاي راديو و تلويزيون توسط صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران توليد و ارائه شده است .تهيه منظم آمار
مربوطه از سال  1435آغاز گرديد.
آمار مربوط به مطبوعات ،كتاب و كتابخانههاي عمومي و
سينماها نيز توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
تهيه شده است .اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران
در سال  1431تشکيل گرديد.
آمار مربوط به كتابخانه هاي كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان نيز ،در اين فصل ارائه شده است.
جمعآوري و ارائه آمار مربوط به كتابخانههاي كشور از سال
 1433شروع شد و كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
نيز ،پس از تأسيس در سال  1433اطالعات مربوط به
فعاليتهاي خود را ثبت و ارائه نموده است.
همچنين آمار مربوط به اماكن ورزشي نيز توسط اداره كل
ورزش و جوانان استان جمعآوري شده است.
درباره آمارهاي مندرج در اين فصــل تــوضيـح نکــات زيــر
ضروري است.

اطالعـات آمـاري مربوط بـه فرهنـگ ،اگر چـه در زمينههاي
گوناگون قابل ارائه ميباشــد ،با اين حال به علت در دســتر
نبودن يـا عـد توليـد برخي از آمارها ،درج آمار فقط در
زمينههاي ياد شــده ميســر گرديده اســت .همچنين به دليل
عـد ارســـال بـه موقع اطالعـات ،اين فصـــل فـاقد اطالعات
گردشگري مي باشد.

تعاريف مفاهيم
توليد برنامههاي راديويي و تلويزيوني :توليد فرايندي است
كه متن ،طرح ،سناريو يا پيا ها و انديشهها را از طريق به
كارگيري منابع انساني هنري و فني ،تجهيزات ،مواد مصرفي و
منابع مالي ،به ساختار برنامهاي صوتي يا تصويري تبديل كرده
و آن را بر واسطهاي رسانهاي (فيلم ،نوار ويدئو ،نوار صدا،
ديسك ،امواج و  )...ضبط و ثبت و سوار ميكند و براي توزيع،
پخش يا نمايش از طريق تجهيزات فرستنده ،گيرنده يا
تجهيزات نمايشي ديگر ،آماده ميسازد.
در توليد تلويزيوني ،متنها و ابزار و مواد رسانهاي و نيز
واسطهها ،كالً براي توليد و ضبط و ثبت تصوير و صدا به كار
مي روند در حالي كه در توليد راديو ،عوامل پيشگفته ،صرفاً
براي توليد و ضبط و ثبت صدا به كار گرفته ميشوند.
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مراكز راديويي و تلويزيوني :مراكز واقع در هر استان كه

اعضاء مراكز فرهنگي -هنري كانون پرورش فكري

مکان توليد برنامههاي راديويي و تلويزيوني و اتخاذ تصميم در
مورد پخش برنامههاست.

كودكان و نوجوانان :كودكان و نوجوانان  3تا  11سالهاي كه

خبر :آگاهي و اطالعي است كه درباره وقوع يك رويداد
مشخص در زمان و مکان معين پس از فرآيند معلو به منظور
انتقال به مخاطب شکل مي گيرد .خبر مي تواند به شکل
مکتوب ،صوتي يا تصويري ارائه شود و شال موضوعات سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي ،علمي ،هنري ،ورزشي و  ...مي باشد.
پخش خبر (راديويي-تلويزيوني) :عبارت از خبرهايي است
كه پس از تهيه ،انتخاب ،تنظيم و ويرايش از راديو يا تلويزيون
پخش مي شود.
فيلم پويانمايي (انيميشن) :شيوه اي به منظور خلق تصوير
متحرک كه با استفاده از نقاشي ،عکس ،عروسك و اجسا به
شيوه دستي يا با استفاده از فناوري اجرا مي شود.
توليد فيلم :مجموعه مراحلي است كه با استفاده از خدمات
مختلف در يك طيف گسترده از افراد و وسايل (فيلمنامه،
بازيگر ،واحدهاي دكور ،لبا  ،گريم ،نور ،صدا ،نماهاي ويژه،
تدوين و وسايل فني و  )...تا تهيه نسخه آماده نمايش ،انجا
ميشود.
سينما :سينما عبارت است از هنر ،فن و صنعت توليد و نمايش
فيلم.
فيلم سينمايي :فيلم بلند داستاندار است كه حداقل 55
دقيقه بوده و معموالً با عرض  45ميليمتري براي نمايش ساخته
ميشود.
مطبوعات :بر طبق قانون ،مطبوعات عبارتند از نشرياتي كه به
طور منظم ،با نا ثابت و تاريخ انتشار در فواصل معين ،در
زمينههاي گوناگون خبري ،انتقادي ،اجتماعي ،سياسي،
اقتصادي ،كشاورزي ،فرهنگي ،ديني و علمي و  ...منتشر
ميشوند.

مراكز فرهنگي -هنري كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان :كتابخانههاي وابسته به كانون پرورش فکري
كودكان و نوجوانان كه كليه فعاليتهاي فرهنگي اعم از
كتابخواني و يادگيري نقاشي ،خط ،سرود و  ...در آنها انجا
ميگيرد.
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به صورت عضو از خدمات مراكز فرهنگي -هنري استفاده
ميكنند.
كتاب :بر اسا

تعريف ارائه شده از طرف سازمان يونسکو،

كتاب نشريهاي غيرادواري است كه اختصاص به موضوعي ويژه
دارد و تعداد صفحات آن  31صفحه يا بيشتر است.
جزوه :نشريه غيرادواري است كه بر حسب مورد به يك يا چند
موضوع يا مسئله و رويداد خاص ميپردازد .گستره توزيع جزوه
معموالً محدود به داخل سازمانها يا گروههاي محدود و خاص
است.

گزيده اطالعات
در سال  1433ميزان توليد برنامه هاي راديويي صداي
جمهوري اسالمي ايران در استان حدود  102هزار ساعت بوده،
همچنين در سال مذكور ميزان توليد برنامه هاي تلويزيوني
سيماي جمهوري اسالمي ايران در استان حدود  25هزار ساعت
بوده است.
در سال  1433كتابخانه هاي تحت پوشش كانون پرورش فکري
كودكان و نوجوانان  31باب بوده كه نسبت به سال قبل تغييري
نداشته است.
در اين سال تعداد  4033سالن ورزشي 355 ،زمين و ميدان
ورزشي و  301استخر در استان وجود داشته است.
در سال  1433بيش از  55هزار مربي و  20هزار داور در
رشته هاي مختلف ورزشي وجود دارد كه از اين تعداد مربي
 33/4درصد مرد و  45/5درصد زن هستند ،و همچنين 34/3
درصد داوران مرد و  43/1درصد داوران زن هستند.

