
رئیس پلیس متروی پایتخت خبر داد

فتحی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
 داروهای ناباروری تحت پوشش کامل بیمه قرار گیرد

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
تاکید بر لزوم ایجاد زمینه های الزم برای اجرای سیاست های 
جمعیتی اظهار کرد: »یکی از این زمینه ها پوشش کامل بیمه ای 
داروهای ناباروری است تا خانواده ها دغدغه مالی نداشته باشند.«

به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت وگو با ایسنا یکی از 
اولویت های کمیسیون بهداشت و درمان را اجرای سیاست های 
جمعیتی دانست و گفت: »یکی از کمیته های کمیسیون بهداشت و درمان با محوریت اجرای سیاست های 
جمعیتی تشکیل شده است. مقام معظم رهبری بر اجرای این سیاست ها تاکید داشته و یکی از دغدغه های 

ایشان است. ما هم در کمیسیون بهداشت کمیته جمعیتی را شکل خواهیم داد تا بتوانیم اسناد باالدستی 
را اجرا کنیم چون کشور ما در آینده به جمعیت جوان نیاز دارد.« وی توضیح داد: »باید مشوق هایی برای 
فرزندآوری خانواده ها تعیین شود؛ از سوی دیگر باید بسته های حمایتی برای خانواده های ناتوان در 
باروری فراهم کرد تا آنها از نظر مسائل مالی دغدغه نداشته باشند که از جمله آن پوشش کامل بیمه ای 
داروهای ناباروری است.« فتحی خاطر نشان کرد: »در حال حاضر داروهای درمان ناباروری با برندهای 
ایرانی تحت پوشش بیمه قرار دارند و برندهای خارجی ذیل بیمه قرار نمی گیرند؛ بلکه مابه التفاوت آن با 
داروهای ایرانی پرداخت می شود. باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که داروهای ناباروری ۹۰ درصد 
تحت پوشش قرار گیرند که در حال حاضر این پوشش ۷۰ درصد است نتیجه آنکه باز هم باید خانواده ها 
مبالغی را پرداخت کنند.« وی همچنین اظهار کرد: »باید فکری درباره ی مسائل مالی در پرداخت های 
آزمایشگاهی و حق الزحمه پزشکان هم کرد تا خانواده ها برای درمان ناباروری در این زمینه هم مشکل 

مالی نداشته باشند؛ این به فراهم شدن زیرساخت هایی نیاز دارد.«

مجلس

آزمون

رئیس پلیس متروی پایتخت از جلوگیری پلیس 
از ورود مسافران فاقد ماسک به مترو خبر داد. 

به گزارش سپید، سعید عطاالهی در گفت وگو 
با ایسنا در این باره گفت: »برابر مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا در خصوص الزام استفاده از 
ماسک در امکان عمومی و سرپوشیده، ورود بدون 
ماسک به مترو نیز ممنوع بوده و پلیس بر حسب 
وظیفه ای که بر عهده دارد از ورود شهروندان و 
مسافران بدون ماسک از گیت های مترو به داخل 

جلوگیری می کنند.«
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک در ایستگاه های 
مترو از خرداد ماه اجباری شده بود گفت: »البته 
اینطور نیست که پس از مصوبه اجباری شدن 
ماسک پلیس به این موضوع ورود کرده بلکه قبل 
از آن نیز با توجه به اعالم اجباری بودن استفاده از 
ماسک در مترو، پلیس در این زمینه در کنار ماموران 

و کارمندان مترو حضور داشت.«
عطاالهی با تاکید بر اینکه ماموران پلیس در تمام 
ساعات و در تمام ایستگاه های مترو در مجاور 
گیت ها مستقر شده و از ورود افراد بدون ماسک 
جلوگیری می کنند، گفت: »در روزهای نخست 
شروع طرح در خرداد ماه ما مشکالت متعددی 
داشتیم و متاسفانه برخی از شهروندان به هشدارها 
توجه نکرده و بدون ماسک وارد ایستگاه ها می شدند. 
خوشبختانه به مرور این وضعیت بهتر شده بطوریکه 
االن می توانم بگوم بیش از ۹۰ درصد از مسافران 
مترو همکاری خوبی در این زمینه داشته و از 

ماسک استفاده می کنند.«
رئیس پلیس مترو درباره اینکه اگر فردی بدون ماسک 
وارد مترو شود ماموران چه برخوردی با وی خواهند 
داشت گفت: »موارد الزم به تمامی ماموران ما تاکید 
شده و آنان با رعایت حقوق شهروندی از ورود 
بدون ماسک مسافران به داخل ایستگاه ها جلوگیری 
کرده و با توجه به اینکه در تمامی ایستگاه ها محلی 
برای فروش ماسک قرار دارد این افراد را به خرید و 
استفاده از ماسک دعوت کرده و سپس اجازه ورود 

به آنان داده می شود.«
وی در مورد افرادی که ممکن است به دلیل مشکالت 
اقتصادی و عدم بضاعت مالی توانایی خرید ماسک 
نداشته باشند هم گفت: »مواردی بوده که پلیس ماسک 
را به رایگان در اختیار چنین افرادی قرار داده است.«
رئیس پلیس مترو با اشاره به مسئولیت اجتماعی 

افراد  و  از سالمتی خود  در صیانت  شهروندان 
اطرافشان اظهار کرد: » استفاده از ماسک برابر تاکیدات 
کارشناسان و متخصصان بهداشتی احتمال ابتال به 
کرونا و انتقال آن را به شکل چشمگیری کاهش 
می دهد. بنابراین مسئولیت همه شهروندان این است 
که در اماکن شلوغ و پر تردد و سرپوشیده از ماسک 

استفاده کنند.«
وی تصریح کرد: »البته ممکن است در برخی از 
ساعات امکان رعایت فاصله گذاری فیزیکی در برخی 
از واگن ها وجود نداشته باشد اما در همین شرایط 
نیز استفاده از ماسک ضروری است و استفاده از آن 
احتمال ابتال را تا درصد قابل توجهی کاهش می دهد.«
عطاالهی در مورد افرادی که ماسک را در زیر چانه 
قرار داده یا در دست می گیرند نیز گفت: »ماموران 
پلیس به این افراد نیز تذکر می دهند که ماسک را 
بر روی صورت و بینی خود قرار داده و به درستی 
از آن استفاده کنند. حتی در مواردی بوده که هنگام 
تذکر ماموران ماسک فرد را از داخل جیب یا کیفش 
خارج کرده و بر روی صورتش قرار داده است.«
وی درباره اینکه متاسفانه برخی از مسافران مترو 
بعد از عبور از گیت ماسک خود را در می آورند، 
ادامه داد: »اگر همکاران من که در داخل فضای 
ایستگاه ها و سکوها حضور دارند با چنین افرادی 
مواجه شوند حتما به آنها تذکر خواهند داد. ضمن 
اینکه همانطور که گفتم مردم نیز همکاری خیلی 
خوبی با ما دارند و بیش از ۹۰ درصد مسافران 
مترو از ماسک استفاده می کنند اما واقعیت این 
است که هر فرد خودش باید نسبت به جامعه نیز 
احساس مسئولیت داشته و از ماسک استفاده کنند.«
رئیس پلیس مترو تهران درباره نگرانی ها بابت 

فعالیت دستفروشان در مترو نیز اظهار کرد: »بطور 
کلی تنها مسیر ورود به مترو عبور از گیت هاست، 
پس دستفروش ها نیز از همین گیت ها عبور کرده 
و وارد ایستگاه ها می شوند که در آن صورت حتما 
از ماسک استفاده کرده اند. از طرف دیگر همکاران 
به تردد در داخل واگن ها  اقدام  افرادی که  من 
و دستفروشی می کنند یا در ایستگاه ها سد معبر 
می کنند جمع آوری می کنند و به بیرون از ایستگاه 

هدایت می شوند.«
به گفته عطاالهی ماموران پلیس مترو از طریق 
پایش های تصویری ایستگاه ها را نظارت کرده و 
از این طریق نیز بر رعایت پروتکل های بهداشتی و 

همچنین حضور دستفروشان نظارت دارند. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرد بر عدم 
استفاده از ماسک تاکید کند ماموران چه برخوردی با 
وی خواهند کرد گفت: »در حال حاضر دیگر کمتر 
شاهد چنین مواردی هستیم اما  بخش هایی در پلیس 
مترو وجود دارد که با این افراد صحبت کرده و با 
تشریح قوانین و مقررات ضرورت استفاده از ماسک 
را به آنان آموزش می دهند که خوشبختانه عمده این 
افراد نیز توجیح شده و از ماسک استفاده می کنند.« 
وی در پایان استفاده از ماسک را بسیار مهم توصیف 
کرد و افزود: »ایستگاه هایی داریم که روزانه بیش از 
۴۰ـ  ۳۰ هزار مسافر در آن تردد می کنند. خب در 
این ایستگاه ها باید پروتکل های بهداشتی رعایت 
شده و حتما از ماسک استفاده شود. پلیس نیز تا 
جایی که در توان دارد در خدمت مردم بوده و 
برای حفظ سالمتی آنان و جامعه اقدام خواهد 
کرد. تاکید بر استفاده از ماسک نیز در همین راستا 

و برای سالمت خود مردم است.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:جلوگیری پلیس از ورود مسافران بدون ماسک به مترو 

3 آزمون وزارت بهداشت 
به تعویق افتاد 

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: 
»به منظور حفظ سالمت داوطلبان، ۳ آزمون 
دکتری تخصصی علوم پزشکی، آزمون زبان 
و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی 

به تعویق افتاد.«
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری: »با 
در سطح  کرونا  بیماری  به شدت  توجه 
کشور و به منظور حفظ سالمت داوطلبان و 
اجرای سختگیرانه تر پروتکل های بهداشتی، 
سه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی، 
آزمون زبان و آزمون غربالگری المیپاد علمی 

دانشجویی به تعویق افتاد.« 
وی افزود: »این سه آزمون در هفته پایانی 
تیرماه قرار بود برگزار شوند که فعال تصمیم 
گرفته شد تعویق کوتاه مدتی برای این سه 

آزمون داشته باشیم.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور 
شد: »آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی 
قرار بود در روزهای ۲۷ تا ۳۰ تیر، آزمون زبان 
وزارت بهداشت MHLE در روز ۲ مرداد و 
آزمون غربالگری المیپاد علمی دانشجویی در 
روز ۳ مرداد برگزار شوند که به تعویق افتاد.«
وی تاکید کرد: »زمان جدید این آزمون ها 

پس از تایید نهایی اعالم می شود.«
بر اساس این گزارش، اواخر شب یک شنبه 
نیز سازمان سنجش آموزش کشور با صدور 
اطالعیه ای از تغییر زمان برگزاری آزمون های 
ارشد و دکتری وزارت علوم خبر داده و 
اعالم کرده بود: »تاریخ و زمان برگزاری 
جدید آزمون های فوق الذکر پس از ابالغ 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

اطالع رسانی خواهد شد.«فارس
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