ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن
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ﺑـﮫ ﮔزارش رواﺑـط ﻋﻣـوﻣﯽ داﻧﺷـﮕﺎه ﻋﻠـوم ﭘزﺷـﮑﯽ ﺗـﺑرﯾز :اوﻟﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣـﺎھﻧﮕﯽ ﺑرای ﺗﺷـﮑﯾل ﻣﺟﻣﻊ
ﺧﯾرﯾن ﺳـﻼﻣت ﺣوزه ھـﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺳـﺗﺎن آذرﺑﺎﯾﺟـﺎن ﺷـرﻗﯽ ﺑـﺎ ﺣﺿور دﮐﺗر طﺎھر اﻗـدم ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم رﯾﯾس
داﻧﺷـﮕﺎه و ﺣﺟت اﻻﺳـﻼم و اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣوﺳوی ﻣـدﯾر ﻣرﮐز ﺧـدﻣﺎت ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺳـﺗﺎن و
دﮐـﺗر ﻣردی از ﻣﻌـﺎوﻧت ﺑﮭـداﺷﺗﯽ و آﻗـﺎی آﻗـﺎزاده از ﻣﻌـﺎوﻧت ﺳـﻼﻣت اﻣـور ﺑﯾﻣﮫ ھـﺎی ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ
ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓت
در اﺑﺗدای ﺟﻠﺳﮫ ﺣﺟت اﻻﺳـﻼم و اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣوﺳوی ﺿـﻣن ﺑﯾﺎن ﻣﺷـﮑﻼت ﺑﯾﻣﮫ ای طﻼب و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﮫ
ﺑﯾﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧود ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﺟﻣﻊ ﺧﯾرﯾن ﺳﻼﻣت ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾل اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺷدﻧد
دﮐﺗر طﺎھری اﻗدم ﭘس از اﺳـﺗﻣﺎع ﺻـﺣﺑت ھﺎی آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺿـﻣن ﺗﺷـﮑر از ﺣﺿور اﯾن ﻋزﯾزان در ﺟﻠﺳﮫ وﺣﺿور در ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎه  ،از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آﻗﺎی
ﻣوﺳوی اﺳـﺗﻘﺑﺎل ﮐرده و اﻓزود :اﺳـﺗﻔﺎده از ﻧﻔوذ ﮐﻼـم روﺣـﺎﻧﯾت ﻣﻌزز ﺧواﺳت دروﻧﯽ ﻣـﺎﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﯾن آﺣـﺎد ﻣردم دارﻧـد و اﯾن در ﺗﻣﺎم
ادﯾﺎن ﻣرﺳوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را در اﯾﺎم ﻣﺣرم ﺑﮫ ﻓﺎل ﻧﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط آﻗﺎی ﻣرداﻧﯽ آذر ﮐﮫ ﺑﯾش از دوﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ از
اﯾن ﺧﯾر وﺧﯾرﯾﮫ ﻧوﺑر ﻣﺣﺗرم ﺷﺎھـد اﻓﺗﺗـﺎح ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣرﮐز دﯾﺎﻟﯾز در ﻣرﮐز آﻣوزﺷـﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﮐﮫ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷـد ﺧواھﯾم
ﺑود ﺧﺑر داد و ھﻣﭼﻧﯾن از ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ آﻗﺎی ﺑﯾﺎﺿﯽ و آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﻔﮭﻼﻧﯽ وآﻗﺎی ﻓروردﯾن و ﺳﺎﯾر ﺧﯾرﯾن ﻋزﯾز ﻧﺎم ﺑرده و ﺗﺷﮑر ﮐردﻧد
ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم رﯾﯾس داﻧﺷﮕﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺣﺑت ھﺎی ﺧودﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اوﻟﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺧﯾرﯾن در ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ در
ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﯾد و ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾت ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد
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