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گفت وگو با مخاطب شوخی تلخ وزیر بهداشت

جهرمی  اعالم کرد:

عباس پهلوان:از مردم می خواهم به جای کمک به من به بیمارستان بجستان کمک کنند

انتشار ویدئوی گالیه پیرمرد بجستانی از نبود متخصص
فیزیوتراپی در بجستان و شوخی عجیب وغریب وناراحت
کننده وزیربهداشت با این پیرمرد در چندروز گذشته
درفضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت .موضوعی
که به گفته عباس پهلوان پیرمرد بجستانی باعث
برانگیختن حــس انــســان دوســتــی هموطنان مــان و
تماس های فــراوان مــردم با وی شده است اما آن چه
دراین موضوع کمتر به آن توجه شده انگیزه این پیرمرد
بجستانی اســت کــه وی هدفش صرفا طــرح مشکل
شخصی اش نــبــوده بلکه رسیدگی بــه مشکل یک
شهرستان  32هزارنفری است.درهمین باره در گفت
وگو با این پیرمرد بجستانی و برخی اهالی بجستان
به مشکل دسترسی نداشتن مردم این شهرستان 32
هزارنفری به فیزیوتراپ پرداختیم .عباس پهلوان نانوای
بازنشسته۷۲ساله اهل بجستان کسی است که ویدئوی
شوخی زننده وزیر بهداشت با او ،خیلیها را ناراحت
کــرد .او درگفت وگوبا خراسان رضــوی درباره گفت
وگویش با وزیربهداشت گفت :یک روز ازدر بیمارستان
رد می شدم و دیدم بیمارستان خیلی شلوغ است .از
یک نفر پرسیدم چه خبر اســت؟ گفت که میخواهد
وزیر بیاید من هم به خاطرمشکالتی که برای همسرم و
برای خودم که بیماری خاص دارم و دایم در رفت و آمد
هستیم گفتم بهترین موقعیت است که خواسته خود
را به وزیر بهداشت بگویم.پیرمرد بجستانی افزود:من
از وزیر بهداشت با توجه به برخوردی که با من داشت
ناراحت نیستم چون من جنبه مثبت قضیه را نگاه می

کنم و فقط از ایشان می خواهم که به فکر منطقه محروم
ما به ویژه بیمارستان باشند تا متخصص فیزیوتراپ را در
بجستان مستقر کنند.وی گفت :در فضای مجازی گفت
وگوهایی شد که مردم حس انسان دوستی شان ایجاب
کرد به من کمک کنند ولی من با توجه به این که نیازی
به این کمک ندارم از مردم می خواهم به جای کمک به
من به بیمارستان کمک کنند تا شاهد تجهیز آن باشیم.
پهلوان تصریح کرد:از وزیر میخواهم که دستور استقرار
متخصص فیزیوتراپ را به دانشگاه علوم پزشکی صادر
کند.وی اظهار کرد  :من با این حرفم مشکل خیلی از
مردم را گفتم و این تنها خواسته من نبود و همه مردم از
درد و رنج کمبود امکانات و نبود متخصص در بیمارستان
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مینالند .عباس پهلوان افزود:هزینه های رفت و آمد
بیشتر از هزینه های درمان برای ما بجستانی ها در می
آید.وی تصریح کرد :فقط توقع داشتیم یک متخصص
فیزیوتراپ به شهرستان بفرستند ،چون باید همسرم را
برای فیزیوتراپی به کاشمر ببرم که توان پرداخت هزینه
رفت و برگشت به کاشمر را ندارم و هربار باید  ۱۲۰هزار
تومان پول رفت و برگشت بدهم.پهلوان افزود :از همه
مردم که تماسهای مکرر با ما داشتند تشکر میکنم
و از آن ها میخواهم به جای کمک کــردن به شخص
به مشکالت بیمارستان بجستان رسیدگی کنند .با
توجه به مستقر بودن فیزیوتراپ در بجستان در مطب
خصوصی از وی ســوال کردیم که چرا به فیزیوتراپ
خصوصی دربجستان مراجعه نمی کنید که گفت :با
توجه به مراجعات مکرری که به مطب ایشان داشتم و
با توجه به دستگاه هایی که در شهرستان های اطراف
وجــود دارد از این مطب رضایت ندارم .یک شهروند
بجستانی نیز درایــن بــاره گفت :وضعیت معیشتی و
اقتصادی در بجستان خیلی نامطلوب است و با توجه
به سرمازدگی محصوالت کشاورزی درآمدمان پایین
است و این خود مشکالتی را به وجود آورده و برای درمان
باید به شهرهای اطراف برویم.شهروند دیگر بجستانی
گفت :در شهر بجستان یک فیزیوتراپ داریم که با یک
دستگاه قدیمی کار می کند ودوره طرح را در شهرستان
می گذراند و این موضوع باعث می شودکه به شهر های
اطــراف برویم.تالش ما برای تماس با ریاست شبکه
بهداشت و درمان بجستان نیز به نتیجهای نرسید!  

بازگشت مبلغ کالهبرداری
22میلیارد تومانی پیامک های
ارزش افزوده از مردم آغازشده است

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات از آغــاز بازگشت مبلغ
کالهبرداری  22میلیارد تومانی از مردم در حوزه ارزش
افزوده خبرداد.
به گزارش وزارت ارتباطات ،محمدجواد آذری جهرمی در
جریان سفربه استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ
بــرای برخورد با سوء استفاده از ناآگاهی مــردم در بخش
ارزش افــزوده ،گفت :در میان کاربران دو نارضایتی عمده
وجود دارد  ،یکی از آن ها کالهبرداری در حوزه خدمات
ارزش افزوده است که رقم  ۲۲میلیارد تومان را شامل می
شود و با پیگیری های انجام شده ،بازگشت پول مردم در این
پرونده از روز یک شنبه آغاز شده است .وی افزود :پرونده
های دیگری نیز در حال بررسی است که به محض تکمیل
آن ها مردم را در جریان جزئیات آن قرار می دهیم .ین با
اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن
همراه ،اظهار کرد :ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب
قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در
حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.وزیر ارتباطات
از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت :سازمان
تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می
کند.درسفرجهرمی به استان اصفهان ورزشگاه نقش جهان
اصفهان نیزبه عنوان اولین ورزشگاه مجهزبه فیبر نوری در
کشورافتتاح شد .در این مراسم همچنین پیراهن شماره ۲۰
تیم فوتبال سپاهان از سوی مدیر عامل این باشگاه به آذری
جهرمی اهدا شد.
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