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با مشاركت نهادهاي تخصصي عضو ستاد
مديريت بحران

مانور تخليه امن برگزار شد

مان��ور تخليه امن و اس��كان اضط��راري با هدف افزاي��ش آمادگي در برابر
زلزله با مش��اركت نهادهاي تخصصي عضو ستاد مديريت بحران منطقه
در مجتمع مسكوني س��عادتآباد و ناحيه  7شهرداري منطقه برگزار شد.
ب��ه گزارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،در اين مانور پ��س از اعالم وقوع

15

زلزله فرضي ،كاركنان ،ساختمان را تخليه و اعضاي گروه مديريت بحران
اماكن نس��بت به شرح وظايف از قبل تعيين ش��ده به تمرين پرداختند .در
ادام��ه پس از انجام عملي��ات ترياژ و راهاندازي چادره��اي امداد و نجات،
مصدومان فرضي توسط اورژانس به مراكز درماني انتقال داده شدند.

جشن سالروز تولد دكتر «داوري اردكاني»
در منطقه ما

گراميداشتفيلسوف
فرهنگ
ناهید اخوان شمس
عکس :رضا نوراله

فرهنگسراي ابنسينا يكشنبه ميزبان يكي
از باش�كوهترين مراسم بزرگداش�ت بود .اين
مراسم جشن هشتاد سالگي دكتر«رضا داوري

دكتر واليتي در اين مراسم از داوري بهعنوان يك مدافع فرهنگ و هويت اسالمي و ايراني نام برد كه
در برابر هجوم فرهنگي سينه سپر كرده است«:.دكتر داوري تالش كرده تا جوانان را به هويت ديني
و ملي ما برگرداند .اين يك مبناي علمي قابل دفاع دارد چون اگر ما به خودمان برگرديم ميتوانيم به
جايي برس��يم كه گذشتگان ما رس��يده بودند« ».احمد مس��جدجامعي» اعتقاد دارد استاد داوري جزو
فالسفهاي است كه نه تنها حافظ و سعدي و شاعران و حكيمان قديم را به خوبي ميشناسد بلكه درباره
شاعران معاصر نيز تعابيري دارد .ايشان عالوه بر حوزه فلسفه به حوزه ادبيات ،شعر جديد و رمان هم
اشراف و آشنايي دارد كه ميتواند راهنماي ما باشد.

اردكاني» نام داشت كه به همت كتابخانه ،موزه
و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي برگزار شد
و بس�ياري از بزرگان را ساعتي مهمان منطقه
كرد .در اين مراس�م آي�تاهللدكتر «مصطفي
محقق دام�اد» ،حجتاالسلام «س�يدمحمد
خاتم�ي» ،دكت�ر «علياكب�ر واليت�ي» ،دكتر
«غالمعلي ح�داد عادل» ،دكتر«غالمحس�ين
ابراهيم�ي ديناني»« ،بهاءالدين خرمش�اهي»،
دكت�ر «فاطم�ه طباطباي�ي ،ع�روس ام�ام
تاالسالم «دعايي»« ،احمد
خميني(ره)) ،حج 
مس�جدجامعی» ،دكتر«صادق خرازي» ،دكتر
«افتخارحسين عارف» رئيس مؤسسه فرهنگي
اك�و ،دكت�ر محم�د رجب�ي ،رئي�س كتابخانه
مجل�س ،دكتر «اعواني» و جمعي از اس�تادان
فرهنگ كشور حضور داشتند.

«من نميدانم براي علم و فلس��فه كش��ور چه
ك��ردهام و آيا ب��راي آينده چي��زي آوردهام يا
فقط كاغذ را س��ياه ك��ردم ».اين جمالت بخش
كوتاهي از سخنراني مفصل دكتر اردكاني بود.
او حرفهاي��ش را اينگونه ادامه داد« :وقتي
به گذش��تهام نگاه ميكنم از اينكه همواره با
كتاب محشور بودهام ،خشنودم .اهل معرفت
و درك و درايت كش��ور ه��م چنانكه ديدهايم
و ميبيني��م ق��در اي��ن تعلق خاطر ب��ه علم را
ميدانند .چه خوب است كه در شرايط كنوني
به جسم و جان جامعه خود بينديشيم يا الاقل
ق��دري ه��م به فك��ر روح و جان باش��يم و در
مسلمات و مشهورات توقف نكنيم».

از جمله نكات حائز اهميت در اين مراسم حضور پررنگ رسانههاي مكتوب ،ديداري و تصويري بود .به نحوي كه
در جاي جاي مراسم ميشد خبرنگاران و عكاسان را ديد كه سعي ميكردند جوانب مختلف مراسم را ثبت كنند.
اين مراس��م به حدي مورد توجه استادان و دانشجويان و عالقهمندان به فلسفه و فرهنگ بود كه عالوه بر مملو
بودن س��الن فرهنگس��را از جمعيت ،راهرو و حياط نيز پر از جمعيتي بود كه از طريق تلويزيون مراس��م را تماشا
ميكردند .يكي ازنقدها به برپايي اين مراسم چرايي برپايي چنين مراسم بزرگي در محيط كوچك فرهنگسرا بود.

برپايي نمايشگاهي از آثار منتشر شده دكتر داوري و برپايي نمايشگاه عكسهايي از او و تاريخ تمدن
جه��ان در لبنان با گلچين نظ��رات دكتر داوري اردكاني درباره زندگي ،فرهنگ و فلس��فه از برنامههاي
جنبي مراسم نكوداشت بود .در اين برنامه از كتاب «هليوپوليس»رونمايي شد.

«مه��دي طاهري» يكي از ش��اگردان دكتر
داوري اردكاني كه در رشته سياستگذاري
فرهنگ��ي تحصي��ل كرده معتقد اس��ت از
اس��تاد اردكان��ي ميتوان اخ�لاق و اصول
زندگ��ي را آموخت« .نح��وه برخورد ،روش
پاسخ به پرس��شها ،پرسشگري و تواضع
ايش��ان براي م��ن در س��الهاي تحصيل،
آموزنده بود».

