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تار و مار
 تولیدات رسانه ای
 شهرداری شیراز

فرزاد صدری، معاون پیشــین ســازمان فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز، به 
«شــرق» گفت: بیش از هزارو ۵۰۰ پست در اینستاگرام سازمان فرهنگی - اجتماعی 
شــهرداری شــیراز در موضوعات اخالق شهروندی، فرهنگ شــهروندی، پاسداشت 
مشاهیر شــهر، هفته شــیراز، هفته دفاع مقدس، مناســبت های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی، گردشگری و نیز تولیدات سازمان در زمینه چاپ کتاب، فیلم، تئاتر، 
ویدئوکلیپ های شــهروندی و فرهنگی و اجتماعی و همچنان معرفی شــهر شیراز، 
جشــنواره ترانه و موســیقی و رسانه، جایزه ادبی ســیمین، دیدار با رزمندگان دوران 
جنگ و... وجود داشته که متأسفانه از دسترس خارج شده و دسترسی مردم به آنها 
ممکن نیســت. صدری خاطرنشــان کرد: دوره ای که ما در آن داریم زندگی می کنیم 
دوره جمهوری اســالمی است. هر اتفاقی که در این دوره بیفتد چه خوب چه بد در 

تاریخ به نام همین دوره ثبت می شود.
 باالخره پنج ســال قبل در یک فرایند قانونی و دموکراتیک مردم به یک ســلیقه 
رأی دادند و نمایندگان آنها در شــورا و شــهرداری بر اساس برنامه هایی که خود به 
آن رأی داده بودنــد عمل کردند. وی افزود: در عصر انفجار اطالعات خیلی طبیعی 
اســت که ما از رسانه های رســمی شــهرداری فعالیت های خود را به سمع و نظر 
مردم برسانیم. از طرفی عملکرد ما در تاریخ به نام عملکرد دوره جمهوری اسالمی 
نوشــته می شــود. آیا اینها با حذف فعالیت های ما در رسانه های رسمی شهرداری 
می خواهنــد بگویند نظام جمهوری اســالمی در مقطعی از تاریــخ خود هیچ کار و 
فعالیتی برای مردم نداشته؟ این دوســتان اگر خود توانایی انجام کاری ندارند نباید 
عملکــرد و فعالیت قبلی پیشــینیان خــود را حذف کنند؟ این دوســتان که مدعی 
اخالق مداری و ارزش مداری هستند، اخالق و ارزش ها را در حذف دیگران می دانند؟ 
این اســت تقوایشــان؟ آیا دوســتان به جای اینکه کار کنند، حرف می زنند و پاک کن 
به دســت می گیرند و نمره قبولی دیگران را پاک می کنند؟ معاون پیشــین ســازمان 
فرهنگی - اجتماعی شــهرداری شــیراز گفت: برای تک تــک کلیپ هایی که در پیج 

ســازمان فرهنگی یا پیج شهرداری شــیراز منعکس شد، وقت و انرژی و هزینه شده 
اســت. تمام آن فیلم ها و اخبار و عکس نوشت ها بخش مهمی از تاریخ شهر شیراز 
بود و پیج شــهرداری و سازمان فرهنگی مرجع رســمی ثبت اتفاقات و رویدادها و 
عملکرد شــهرداری در یک مقطع زمانی خاص بود و متأســفانه باید اعالم کنم این 
نادوســتان در نهایت بی اخالقی مبادرت به حذف بخشــی از تاریخ و هویت شــهر 
شیراز کردند. این نادوستان به جای کار و فعالیت دنبال حذف آدم های صاحب فکر و 
اندیشــه و رسمی شدن خود در شهرداری هستند. حداقل کاش ایده داشتند و سپس 
دنبال رسمی شــدن خود می رفتند. فرزاد صدری ادامه داد: کاری که این دوستان در 
حذف پســت ها از پیج ســازمان فرهنگی و شهرداری شــیراز کردند، پاسخش کارت 
قرمز مستقیم است. شهردار محترم شیراز اگر نمی تواند با مسببان این اتفاق برخورد 
کند همان بهتر که اســتعفا دهد. نهاد نظارتی شــورا اگر نمی تواند براســاس قانون 
به عنوان یک نهاد باالدســتی شهرداری با عامالن این اتفاق غیراخالقی برخورد کند، 
از نمایندگی مردم خوب و نجیب شیراز استعفا دهند. وی خاطرنشان کرد: اینها قرار 
اســت به عنوان نماینده مردم همه صداها و همه اندیشــه ها را پذیرا باشند نه اینکه 
قلم بردارند و روی افراد خط قرمز بکشــند و بگویند تاریخ شــهر از دوره من شروع 

می شود. 
کار صورت گرفته یک بی اخالقی تمام اســت که تاریــخ آن را فراموش نمی کند. 
خوشحالم که کتاب ها و موسیقی ها و فیلم ها و تئاترها و آثار تجسمی دوره فعالیت 
شورای پنجم در تاریخ می مانند و اقدام کامال غیراخالقی مدعیان اخالق نیز در تاریخ 
می ماند و البته تاریخ همه ما را و آثار ما را و اقدام ناپسند مدیران و تصمیم گیرندگان 
این بی اخالقــی را داوری خواهد کرد. صدری ادامــه داد: حتی ما در ماه رمضان از 
مؤمنــان نمازگزار تقدیر کردیــم، به این ترتیب که هر روز یک مؤمن نمازگزار زن و یک 
مؤمن نمازگزار مرد تقدیر شــد و مسجدشــان را معرفی کردیــم. در دو ماه رمضان 
برنامه هایی به نام «مناره های ملکــوت» و «مائده های ملکوت» را برگزار کردیم که 

شــامل جزء خوانی قرآن کریم در اماکن مذهبی - تاریخی بود و تمام ویدئو های این 
برنامه های مذهبی روی پیج سازمان فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز قرار گرفته 
بود که متأســفانه همه اینها از دســترس خارج شده اســت. معاون پیشین سازمان 
فرهنگی - اجتماعی شــهرداری شــیراز گفت: «اگر اقدامات دوره ما ناصواب بوده، 
اتفاقــا نباید آنها را حذف می کردند، بلکه با منطق و دلیل به شــهروندان می گفتند 
اقدامات پیشــینیان را ببینید، اقدامات ما هم ببینید و بعد با دلیل و منطق می گفتند 
اقدامات ما درســت است و اقدامات پیشینیان غلط است، اما این ها از قضاوت مردم 
واهمــه دارند. از مقایســه عملکرد خودشــان با قبلی ها واهمه دارنــد، اگر واهمه 
نداشــتند حذف نمی کردند». کوتاه زمانی پس از آغازبه کار دور جدید شــورای شهر 
شــیراز در تابستان ۱۴۰۰، چند نفر از مدیران ســازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی 
شهرداری این کالن شهر برکنار شدند. فرزاد صدری، معاون فرهنگی و هنری سازمان 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری شــیراز، نخستین کسی بود که از سمتش برکنار شد. 
او پیش ازاین معاون اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بود. صدری در 
حالی از معاونت سازمان فرهنگی- هنری شهرداری شیراز برکنار شد که در کارنامه 
کاری اش در این ســازمان «تدوین و چاپ بیش از ۵۰ جلد کتاب، ۱۶ جلد کتاب بریل، 
تولید چندین آلبوم موســیقی، خرید آثار هنری هنرمندان تجسمی شیراز، برنامه های 
فرهنگی مسجدمحور، برنامه های فرهنگی و هنری متعدد و...» به چشم می خورد. 
علی نیری، رئیس اداره گردشــگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
شــیراز و همچنین بتول معلم، معاون اجتماعی این ســازمان فرهنگی، دو نفر دیگر 
از نیروهای برکنارشده هستند. در همین حال و بعدازاین برکناری ها، موژان انصاری، 
رئیس اداره مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز نیز 
از مقامش اســتعفا داد. سازمان فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز که پیش تر در 
حوزه موسیقی، تئاتر، کتاب، فیلم، گردشگری و امثالهم فعالیت داشته، در حدود یک 

سال اخیر از این رشته فعالیت ها فاصله گرفته است.

اعتیاد از گونه شبکه های اجتماعی

محمدرضا نســب عبداللهــی: بیش از هــزارو ۵۰۰ ویدئو 
و مطلب مربوط بــه فعالیت های اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری شیراز که در فاصله ســال های ۱۳۹۶ تا اوایل 
۱۴۰۰ منتشــر شــده و در دســترس همگان قــرار گرفته 
بود، به تازگی توســط مسئوالن جدید ســازمان فرهنگی 

شهرداری از دسترس خارج شده است.

اشرف سادات جالل زاده: امروزه شاید در بسیاری از خانواده ها این موضوع مطرح 
باشــد که دیگر تو به من توجهی نداری اما به راستی چگونه می شود که در این راه 

بی پایان به این سرعت به انتها رسید!
بارها و بارها در جرائد متفاوت درباره آســیب های شبکه های اجتماعی و تأثیر 
آن در خانواده ها متذکر شــدیم تا باشد که افراد با اســتفاده صحیح بتوانند کم و 

بیش پاسخ گوی پتانسیل ها و ظرفیت های خود و اطرافیان خود باشند.
این مقوله نه تنها پایان ناپذیر اســت بلکه امروز به صورت فراگیر و مانند توفان 
بر خانواده ها می تازد، گاهی اوقات با نــگاه به اطرافیان گمان می بریم که همگی 
به نحوی مشغول هســتند و این جای خرسندی است اما عمیق که نگاه می کنیم 
می بینیم هر پنج دقیقه یا کمتر به صورت ناخودآگاه تلفن همراه خاموش و روشن 

می شود و فرد بی اراده کشش و جاذبه خاصی به این همراه مرموز یافته است.
این یعنی ابتدای راه یعنی همان اعتیاد از گونه شبکه های اجتماعی، متأسفانه 
گسترش نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در کشور مشهود است و در ارتباط های 

روزانه با دوســتان و آشنایان کمتر کســی را می توان دید که در یکی از شبکه های 
اجتماعی مجازی عضو نباشــد و این آغازگر ماجرا و واقعه ای اســت که در آینده 

نه چندان دور گریبان گیر می شود.
شــاید این ســؤال به اذهان خطور کند که آیا کال اســتفاده از این شــبکه های 
اجتماعی آسیب زاســت؟ در جواب این ســؤال باید گفت: عالوه بر مزیت گسترده 
و حلقه وســیع ارتباطی و برقراری ارتباط راحت تــر در این فضا، مهم ترین معایب 
این شــبکه ها اســتفاده بی رویه و نابجاست که کم کم شــکل اعتیادآوری به خود 
گرفتــه و موجب دوری افراد خانواده از یکدیگــر و جایگزین چهره به چهره افراد 

در خانواده می شود.
با تأملی در کاربرد شبکه های اجتماعی از منظر آسیب شناسی مسائل اجتماعی 
در آینده، آســیب های ایــن عوارض بیشــتر گریبان گیر افــراد، خانواده ها و هویت 

فرهنگی، اجتماعی و اخالقی جامعه خواهد بود.
شــاید در برخی از موارد شــبکه های اجتماعــی مفید بوده و برخــی امور به 

ســهولت انجام شود اما باید بدانیم که همگان درست استفاده کردن از این فضاها 
را نیاموخته اند و به گونه ای از آسیب های آن ناآگاه هستند.

در بســیاری از شهرســتان ها و حتی تهران به دلیل کمبود امکانات و فضاهای 
تفریحی اکثر جوانان و حتی نوجوانان به شــبکه های اجتماعی در فضای مجازی 
روی آورده اند که متأســفانه چیــزی جز انزوا و دورمانــدن از فضای اجتماعی در 
جامعه حقیقی در پی ندارد. پنهان کردن شــخصیت اصلی افراد در شــبکه هایی 
چــون تلگرام، واتــس اپ و... نمایاندن خود با چهره و شــخصیتی فریبنده یکی از 
آفات این شبکه هاســت. از سوی دیگر برخی به دنبال مسائل و موضوعاتی دیگر و 
گاهی مخالف با اخالق در این ارتباط گیری ها هستند و متأسفانه بسیاری از مردمان 
ما به ویژه بانوان به دلیل فراغت بیشتر غافل از این ترفندهای شیطانی به آسانی در 
این شبکه ها عضو شده و حتی مردم بعضا نیز در پاره ای موارد با انتشار عکس های 
خود به ســادگی فریب دیگران را می خورند. تردیدی نیســت که حضور فراوان و 
مــداوم در این گونه فضاها به تدریج، کانون خانوده را تحت تأثیر خود قرار خواهد 

داد و هر اندازه اعتقادات افراد هم محکم باشــد ناچار به تســلیم در برابر برخی 
چارچوب های این گونه شــبکه ها خواهد بود. صحبت هــای طوالنی درخصوص 
مســائل بیهوده، خطاب قراردادن غیرمؤدبانه یکدیگر توسط زنان و مردان نامحرم 
و گاهــی بدون اطالع خانواده، دوســتی های حاصل از این ماجــرا که گاه به نقاط 
بحرانی نیز کشــیده می شود، از دیگر معضالت شــبکه های مجازی برای جامعه 

ایرانی است.
 در این میان، اصحاب رســانه، بیش از دیگر اقشــار جامعه وظیفه دارند برای 
آگاهی بخشــی به دیگران تالش کنند. امروزه می بینیم که اهالی رســانه نیز خود 
از این فضاها به نحو مطلوب اســتفاده نمی کنند. شــاید علت اصلی موضوع آن 
باشــد که بیش از ورود این گونه فناوری ها به جامعه ما فرهنگ اســتفاده صحیح 
از آن وارد نشــده است. در آخر اینکه شبکه های اجتماعی و در کل فضای مجازی 
چیزی جز انزوا و افســردگی و دورمانــدن از فضای حقیقی جامعه را ندارد. بیایید 

به حقیقت ها بازگردیم.

سه شنبه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

نام نویسی ۵۳۶ زن افغانستانی در پروژه کلکین
مهارت آموزی از اردیبهشت ۱۴۰۱ 

آغاز به کار کرد
شرق: تــرم نخست پروژه کلکین، با شعار مهارت آموزی و ایجاد 
فرصت هــای شــغلی در زمینه دیزایــن، ویژه زنــان و دختران 
افغانستانی در نخستین روزهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار 
کــرد. مدیر پروژه کلکین با اعالم اینکه از زمان انتشــار فراخوان 
عمومی ثبت نام در ۱۷ اسفند ســال گذشته، ۵۳۶ نفر در پروژه 
نام نویسی کرده اند، از برگزاری نشست افتتاحیه این پروژه در روز 
چهارم اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ خبر داد و گفــت: «پس از آنالیز و 
بررسی های اولیه و ارزیابی متقاضیان در جلسه آنالین افتتاحیه، 
نخســتین ترم پروژه کلکین از پنجشنبه  هفته جاری آغاز خواهد 
شد». تورج صابری وند با بیان اینکه همکار اصلی پروژه کلکین 
در برگزاری کالس های آموزشی، مدرسه هنر و دیزاین «اینورس» 
خواهد بود، گفت: «براســاس برنامه ریزی هــای صورت گرفته، 
پــروژه کلکیــن در قالب دو ترم آموزشــِی کالس محــور برگزار 
می شود و پس از آن نیز دانش آموختگان در پنل های تخصصی 
انتقال تجربه و شبکه ســازی با حضور استادان و صاحب نظران 
حــوزه دیزاین و همچنین پنل مهارت های نرم شــرکت می کنند 
تا با نیازها و واقعیت های بازار کار آشــنا  شــوند و مهارت های 
الزم را بــرای ورود جدی به بازار کار فراگیرنــد». به گفته مدیر 
شرکت بین المللی وند، متقاضیان پروژه کلکین در ترم اول ابتدا 
ســرفصل های مربوط به سواد دیزاین را فرا می گیرند و هم زمان 
نیز در مدرســه هنــر و دیزاین «اینورس» دوره آنالین آموزشــی 
نرم افزارهای ایالســتریتور و فوتوشاپ (مقدماتی و پیشرفته) را 

دریافت می کنند. 
صابری ونــد درباره مواد آموزشــی و جزئیات کالس ســواد 
دیزایــن هم توضیح داد: «دوره ســواد دیزایــن به مدت تقریبی 
دو ماه و در قالب هشــت جلسه دو ســاعته برگزار می شود که 
  ،(Design Thinking) «در آن عالوه بر آموزش «تفکــر دیزاین
 ،Saliencyو Fluency دانشــجویان این دوره با مفاهیمی نظیــر
شــخصیت دیزاین ، رنگ و نشانه شناســی، پروتوتایپینگ و شیوه 
ارائــه و بهبود دیزاین ها آشــنا می شــوند». او همچنین افزود: 
«در تــرم دوم ایــن دوره دانشــجویان در کارگاه های تخصصی 
وب دیزاین و گرافیک دیزاین شــرکت خواهنــد کرد». بنا به گفته 
صابری ونــد از آنجایی که تــرم دوم کلکین کامــال پروژه محور 
خواهد بود، در آن هیچ گونه محتوای تئوریکی تدریس نمی شود 
و شــرکت کنندگان از ابتدای این دوره دیزاین را به شکل عملی 
و حرفه ای زیر نظر اســتادان دوره شــروع خواهند کرد. کلکین، 
یک دوره آموزشی و مهارت آموزی رایگان و داوطلبانه در حوزه 
دیزاین اســت که شــرکت بین المللی «وند» بانــی برگزاری آن 
اســت. این دوره آموزشــی که ویژه زنان و دختران افغانستانی 
در حــوزه آمــوزش دیزاین و توانمندســازی آنها بــرای حضور 
در بــازار کار اســت، هم زمان با روز جهانی زن (هشــتم مارس 
۲۰۲۲) آغاز شــده اســت. در این پروژه عالوه بر مدرســه هنر و 
دیزاین «اینورس» که همکار اصلی برگزاری دوره های آموزشی 
است و آموزش دوره های تخصصی نرم افزارهای دیزاین کلکین 
را برعهده دارد، ۳۲ شــرکت و اســتارت آپ  ایرانی نیز با کلکین 
اعالم همراهی و اعالم کرده اند در راستای مسئولیت اجتماعی 
خود، فرصت های شــغلی مرتبط را در اختیار دانش آموختگان 
ایــن دوره قــرار می دهند و مســیر ورود بــه بــازار کار را برای 
آنهــا تســهیل می کنند. بــرای اطــالع از جزئیــات برنامه های 
www.vandint.co.uk وب ســایت  بــه  می توانیــد  کلکیــن 

 یا صفحه اینستاگرام @vand.international مراجعه کنید.
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