پیشخوان

نهادهای نظارتی ورود کنند

سواد رسانهای چگونه میتواند به ما در مواجهه با
شایعات کرونایی کمک کند؟

چالش ماسک های غیر استاندارد
در بازار

از دروازهبانی خبر
تا عدم زودباوری

صفحه 3

روحانی در جلسه هیئت دولت:

دولت با مصوبه مجلس
موافق نیست

صفحه 2

صفحه 4

چرا صهیونیستها و سعودیها
ناراحتاند؟

نگرانی مخالفین و امیدواری
موافقین از احیای برجام

صفحه 7

تصمیم های شتاب زده علیه آرامش بازار

گروه بازار و سرمایه  -کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از
منافع ملت ایران به تصویب مجلس رسید .مجلس باوجود مخالفت صریح دولت ،طرحی
را برای کاهش بیشتر تعهدات برجامی و توقف اجرای پروتکل الحاقی تصویب کرده که این
طرح واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشت .با توجه به مخالفتهای بسیار که از تصمیم

سرمقاله

پیمان مولوی

اخیر بهارستانیها درخصوص برجام وجود دارد این پرسش مطرح میشود که مجلس به
دنبال لغو تحریم است یا دائمی کردن آن؟ طی سالهای اخیر اقتصاد کشور تحت تاثیر
تحریمهای آمریکا به شدت آسیب دید اما پس از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و
احتمال بازگشت آن به برجام امید لغو تحریمها جانی دوباره گرفت.
شرح درصفحه 6

اسحاقجهانگیری:

توسعه به مثابه دو امدادی

مجلس در امور اجرایی
دخالت نکند

آرزوی هر ملتی توسعه و رفاه است ،بشر از دیرباز
برای این امر تالش کرده است و جهان امروز ما به قول
هانس روزیلینگ در کتاب واقعیت  Factfulnessدر
اوج رفاه برای انسانها قرار دارد.
اما در این مسیر بسیاری از کشورها بودهاند که
خواستهاند ره صدساله را یک شبه بپیمایند و این امر
در طول تاریخ بارها تکرار شده است اما نتیجه همواره
مثبت نبوده است.
آرزوی توسعه زمانی از آرزو به واقعیت بدل میشود
که چشمانداز ترسیمی مبتنی بر واقعیتها و پتانسیلها
و درک درست از محیط باشد.
در بین کشورهایی که توانستهاند رفاه را برای مردم
به ارمغان بیاورند چند عامل مهم وجود داشته است
که بیان می شود:
 .۱بهرهبرداری کامل از ظرفیت فناوری ،دانش رموز
کار و تقاضای اقتصاد جهانی
 .۲حفظ ثبات اقتصاد کالن
 .۳داشتن میزان باالی پسانداز و سرمایه گذاری
 .۴یادگیری مکانیزم بازار به عنوان تخصیص دهنده
اصلی منابع
 .۵داشتن دولت متعهد به رشد و معتبر نزد عموم
و توانمند

صفحه 2

آقایان مسئول! من نمیخواهم بمیرم

پنجشنبه  13آذر  17 - 1399ربی عالثانی  3 - 1442دسامبر  - 2020سال هفدهم  -شماره  8 - 4699صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» تبعات اقدامات مجلس یازدهم بر اقتصاد کشور را بررسی کرد

کدخدایی تشریح کرد

روایت تلخ روزهای بدون دارو
همین صفحه

ایراد شورای نگهبان به طرح
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

خبر

آقایان مسئول! من نمیخواهم بمیرم

فارن پالسی در گزارشی نوشت

روایت تلخ روزهای بدون دارو

ترور فخریزاده ملموسترین مظهر نارضایتی اسرائیل از
برنامههای دیپلماتیک بایدن است
نشریه فارن پالسی در گزارشی درباره ترور شهید محسن فخری زاده آن
را جدیدترین تالش آشکار رژیم صهیونیستی برای کارشکنی در برنامههای
رئیسجمهوری منتخب آمریکا برای تعامل مجدد با ایران دانست.
به گزارش ایسنا ،نشریه فارن پالسی در گزارش تحلیلی خود با اشاره
به اقدام جنایتکارانه روز جمعه در ترور دانشمند برجسته کشورمان
در حوزه دفاعی و هستهای نوشت :به نظر میرسد که رئیس جمهوری
منتخب آمریکا خواهان تعامل مجدد با ایران است اما اسرائیل نقشه
های دیگری دارد .اگر تنها یک نکته در رابطه با ترور محسن فخری زاده
دانشمند هسته ای ایران وجود داشته باشد ،این است که اسرائیل و دولت
جدید رئیس جمهوری منتخب آمریکا بر سر سیاستها در قبال ایران به
مشکل برخواهند خورد .در ادامه این گزارش آمده است :بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر اسرائیل پس از انتخابات اخیر آمریکا به طور آشکار اعالم
کرد که مخالف هرگونه تعامل مجدد با ایران است .وی در این باره گفت:
بازگشتی به توافق هسته ای پیشین وجود نخواهد داشت .باید از ادامه
سیاست عدم سازش بهره ببریم و از عدم دستیابی ایران به سالح هستهای
اطمینان حاصل کنیم .فارن پالسی همچنین آورده است :جو بایدن و گروه
سیاست خارجی احتمالی او گفته اند که کارزار اعمال فشار حداکثری و
 ۱۲خواسته مایک پمپئو از ایران که توقف برنامه های هسته ای و موشکی
و پشتیبانی از گروه های نیابتی در منطقه را شامل می شود ،بخشی
از فشار جدید دیپلماتیک نخواهند بود .بایدن همچنین خروج ترامپ از
برجام را فاجعه ای توصیف کرده که به خود آمریکا آسیب می رساند و
گفته است که پس از ورود به کاخ سفید ،مسیری معتبر برای بازگشت
به دیپلماسی پیش روی تهران قرار خواهد داد .بایدن و آنتونی بلینکن،
گزینه او برای وزارت امور خارجه ،گفته اند که در صورت موافقت ایران
به ادامه پایبندی به محدودیت های هسته ای تعیین شده در برجام،
آمریکا نیز مجددا به توافق خواهد پیوست .در ادامه گزارش آمده است:
نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی چنین اقدامی را در تضاد با تمام اهرم
های فشار به کار گرفته شده توسط دولت ترامپ در دو سال اخیر می
دانند .بنابراین باتوجه به جایگاه محسن فخری زاده که پدر برنامه هسته
ای ایران انگاشته می شد ،تصادفی نبوده است .این نشریه تحلیلی آورده
است :ژنرال یوسی کوپرواسر ،افسر ارشد پیشین اطالعات ارتش اسرائیل،
روز یکشنبه به خبرنگاران گفت :زمان بندی این اتفاق با شرایطی ارتباط
دارد که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده پیش آمده ،به
عالوه این واقعیت که بایدن بخشی از گروهی بود که با ایران توافق کرد
و اینکه او در کارزار انتخاباتی گفته است ،قصد دارد به توافق هستهای
بازگردد.

خانوادههای محترم غنایی و پناهی
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان مرحوم روح اله غنایی را
تسلیت عرض میکنیم از خداوند متعال برای آن مرحوم
علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر
آرزومندیم.

روزنامه ابتکار

اینجا ایران در ماههای پایانی سال  ،۱۳۹۹سال سیاه ِ
کرونا و سال سیاه ِ تحریمها ،حال محسن ،مژگان،
فرشید ،زهرا ،عاطفه ،پروانه ،مسعود و علیرضا مثل
صدها ایرانی دیگر خوب نیست .درد آنها ،اما آوار بر سایر
دردهای جامعه ایرانی است .آنها خوب نیستند ،چون
داروهای خودشان یا عزیزانشان یا نیست یا بیکیفیت
است یا اگر هست قیمتهای نجومی دارد .حکایت دارو
برای آنها به قول محسن شده است :دست ما کوتاه و
خرما بر نخیل.
به گزارش فرارو ،از زمستان پارسال کمبود دارویی
به خصوص در زمینه داروهای بیماران پیوند کبد و
کلیه مشکلآفرین شد .محسن میگوید :از زمستان
پارسال «سلسپت» سوئیسی داروی بیماران پیوندی در
داروخانهها نایاب شد .ما هم به توصیه وزارت بهداشت
به دلیل عدم واردات داروی خارجی از داروی سلسپت
ایرانی استفاده کردیم که عوارض بسیاری داشت.
اعتراض که کردیم گفتند از داروی «مایفورتیک» که
یک داروی جایگزین برای داروی اصلی است ،استفاده
کنیم که این دارو هم چند ماهی است در بازار نیست!
داروی جایگزین دیگر یعنی «پروگراف» هم در بازار یافت
نمیشود و این یعنی جان ما بیماران پیوندی کبد و کلیه
در خطر است!
«درد را از هر طرف که بخوانی درد است»
این را مژگان مادر فرشید گفت .فرشید دو سال است
پیوند کلیه کرده است .مژگان پشت تلفن با گریه میگوید:
سلسپت نیست .این را به چه زبانی بگوییم .خیلی وقت
بود به سختی گیر میآمد ،اما حاال نیست اصال نیست.
مژگان دارد گریه میکند که فرشید گوشی را از مادرش
میگیرد و تمام دردش را فریاد میکشد :یعنی نمیدانند
دارو نیست! آقایان پس چه میدانند؟ من گناهم چیست
جز اینکه ایران به دنیا آمدم .و بعد حرفهایش آنقدر
تند میشود که نمیشود نوشت .او ادامه میدهد :آقای
مسئول! آقایان مسئول! من نمیخواهم بمیرم .من فقط
 ۲۵سال دارم .من میخواهم زنده بمانم .میخواهم زنده
بمانم .و گوشی را قطع میکند.
زهرا  ۲۳ساله دانشجوی ساکن یکی از شهرهای جنوب
ایران که از کودکی بیماری خود ایمنی ارثی ویلسون
(انباشته شدن مس در کبد) داشته و چهار سال قبل
عمل پیوند کبد کرده است هم از نبود دارو میگوید :از
شش سالگی بیماری مرا تشخیص دادند .تا هجده سالگی
دارو استفاده کردم .بعد از دو سال در  ۲۰سالگی در
شیراز پیوند کبد شدم .بعد از آن به من داروی مایفورتیک
دادند تا سیستم ایمنی بدنم را سرکوب کند تا عضو
پیوندی را بپذیرد .به من سلسپت ندادند چون دوز آن
قوی بود .اما چهار ماه پیش که برای تهیه مایفورتیک به
داروخانه رفتم گفتند مایفورتیک اصال نیست و به جایش

سلسپت سوئیسی دادند .دوباره که برای تهیه سلسپت
رفتم میگویند آن هم نایاب شده .به دفتر پیوند کبد در
شیراز زنگ زدم گفتند «سوپریمون» که یک داروی ایرانی
است جایگزین کن .اما آن هم در بازار نیست.
او ادامه میدهد :سازمان غذا و داروی مرکز استان
تماس گرفتم .گفتند تا دو هفته دیگر شاید دارو موجود
شود .سازمان غذا و داروی تهران زنگ زدم گفتند :نگرد
نیست .کرمان هم پیگیر شدم ،اما نبود .دیگر باید چه
میکردم؟ دوباره برای تهیه سوپریمون به داروخانه زنگ
زدم گفتند اصال گیر نمیآید .با دفتر پیوند کبد تماس
گرفتم ،گفتند باید داروی ایرانی دیگری با نام «آزارا»
جایگزین کنم .اما آزارا عوارض جانبی زیادی دارد مثل
جوشهای پوستی ،ریزش مو ،عفونت ،گلودرد ،اسهال و
استفراغ ،حساسیت شدید به نور و ضعیف شدن چشم.
شک دارم استفاده کنم یا نه؟ من وقتی مایفورتیک
استفاده میکردم پوستم لک آورد .خب حتما با آزارا
بدتر میشود .االن در بیمارستان شیراز برای پیوندیها
از داروی جدید استفاده میکنند ،اما بیشترشان کبدشان
پس زده است .قبال شده بود دو هفته دارو نباشد ،اما
بعد دارو میآمد ،اما این اولین بار است که چهار ماه
است دارو نیست .وضعیت در بیمارستان پیوند شیراز
اصال خوب نیست.
زهرا آهی میکشد و ادامه میدهد :وقتی دارویی را
چهار سال مصرف میکنی بدنت به آن عادت میکند.
دارو را که عوض کنی ممکن است آنزیمهایت باال برود
یا کبد پس بزند .معلوم نیست چه میشود .سختی کار
اینجاست که دوباره به دلیل نبود دارو باید همین دارو را
عوض کنی این دیگر خیلی بدتر است .تازه نمونه ایرانی
دارو ،کیفیت داروی خارجی را ندارد .کسانی که نمونه
ایرانی را گرفتند دارو به آنها نساخته و کبدشان پس
زده است .ما پیوندیها سالها سختی کشیدیم .با هزار
بدبختی نوبت پیوند گرفتیم .بعد از آزمایشهای مختلف
زیر عملی رفتیم که معلوم نبوده زنده بیرون بیاییم یا نه؛
ن که زندگی
پیه همه چیز را به تنمان مالیدیم برای ای 
ن که سالم باشیم و زندگی عادی داشته
کنیم ،برای ای 
باشیم .اما االن چه؟ وزیر بهداشت باید به ما جواب
بدهد .باید به من جواب بدهد چطور دارو پیدا کنم؟ پدرم
دیشب به من میگوید زهرا چقدر الغر شدی؟ اینها به
خاطر استرس است .من و امثال من استرس تامین دارو
داریم .من دانشجو هستم .باید فکر درسم و کارم باشم،
اما دغدغه دارو دارم .همهاش فکر میکنم اگر دارویم پیدا
نشود چه؟ این روی روحیه آدم تاثیر میگذارد .آن هم
در بیماران پیوندی که باید روحیهشان خوب باشد .اگر
روحیه خراب باشد ممکن است کبد پس بزند .کبد عضو
حساسی است .همه نگران هستند .پدرم میگوید غصه
نخور درست میشود ،ولی مگر میشود غصه نخورد؟

پدر عاطفه هم مثل پدر زهرا نگران دخترش است ،مثل
پدر پروانه .عاطفه سرطان خون دارد .داروی «آنکاسپار»
آلمانی نایاب شده البته که در ناصرخسرو گیر میآید و
بعضی جاها به او  ۴۰میلیون و حتی باالتر قیمت دادند،
اما خانواده عاطفه اینقدر پول ندارد .پدر عاطفه شرمنده
و عصبانی است .داروی ساخت هند را پیدا کرده ،اما
دکتر گفته به درد نمیخورد و عوارض دارد .او میگوید:
خانهمان عزاخانه است ،همسرم مدام اشک میریزد ،چه
کار کنم؟ یعنی باید شاهد پرپر شدن دخترم باشم؟
کمبود دارو مختص یک بیماری نیست
پروانه  ۲۰ساله افسردگی شدید دارد .آذرماه پارسال
بود که با یک مشت قرص خودکشی کرد ،اما عمرش
به دنیا باقی بود و ماند .دکتر «آسنترا» و «ترازدون»
تجویز کرد .تا مدتی پیش همه چیز خوب پیش میرفت.
پروانه وضعیت عادی داشت .اما از تابستان «آسنترا»
نایاب شد .پروانه بعد از آن طی تماس با  ،۱۴۹۰داروی
«سرترالین» ایرانی را جایگزین کرد .اما قرص جدید به او
نساخت .او بیحال شده بود.
خودش میگوید :بدنم خالی کرده بود .احساس پوچی
میکردم .نمیتوانستم از جایم بلند شوم .من که مدتی
بود حالتم عادی شده بود دوباره به هم ریختم .داروهای
اعصاب را نمیشود به یک باره قطع کرد خطر دارد .یک
روز مادرم ناراحت از وضعیت من به داروخانهای نزدیک
خانهمان رفته بود از وضعم گفته بود ،خانم دکتر داروساز
گفته بود داروهای ایرانی همینند .بعد انگار دلش به حال
مادرم سوخته بود در حالی که اول منکر داشتن این دارو
شده بود یکی از همکارانش را صدا زده بود که حاال ببین
آن ته چیزی مانده و بعد یک ورقه «آسنترا» را چند برابر
قیمت به مادرم داده بود .گفته بود دیگر نداریم.
فعال ناگزیریم!
ایرج خسرونیا متخصص گوارش و کبد در گفتوگو
با فرارو با اشاره به کمبود دارو از اجبار شرایط گفت
که موجب شده تا داروهای مشابه داروهای وارداتی
در دستور کار پزشکان قرار بگیرد .او اظهار کرد :اصوال ً
بعضی داروها کمیاب شدند .دالیل مختلفی هم دارد یکی
اینکه خود شرکتها این کار را انجام میدهند یعنی دارو
نمیفرستند و نمایندگانشان فعالیت نمیکنند .دوم اینکه
پولش وجود ندارد و تحریمها مانع از برقراری تجارت و
رد وبدل کردن پول داروها میشود .سوم کمبود بودجه
دولت است که خودش مشکل ساز شده است؛ بنابراین
برخی از داروها به اندازه نیاز داخل تامین نمیشود .در
این میان ،برخی از داروها بسیار ضروری و الزم است ،اما
متأسفانه به دست مردم نمیرسد.
وی افزود :برخی داروها مانند داروی بیماران پیوندی،
اهمیت زیادی دارد .کسی که پیوند کلیه ،پیوند کبد
یا ریه و مغز استخوان کرده است اگر این داروها را

استفاده نکند این عضو پیوندی دفع میشود .یعنی این
که اینهمه زحمت و دردی که کشیده است و هزینهای
که کرده است همه از بین میرود و جانش هم در خطر
است.
خسرونیا بیان کرد :داروهای مشابه این داروها وجود
دارد ،ولی داروهای مشابه آن تأثیر اصلی را ندارند .اینکه
پزشک با توجه به نبود دارو ممکن است داروی دیگری
جایگزین کند این تغییر دارو نیست این همان دارو
است ،ولی ممکن است ضعیفتر عمل کند و آن کارایی
داروی اصلی را نداشته باشد .ولی وقتی آن دارو نیست
و پیدا نمیشود من دکتر مجبور هستم این دارو را بدهم.
هر چند معموال ً کل داروها چه آن داروهای وارداتی و
چه این داروهای داخلی عارضه دارند ،ولی گاهی عارضه
داروهای داخلی بیشتر است .اما ما مجبور هستیم که
این دارو را مصرف کنیم .ما در شرایط فعلی که دارو وجود
ندارد منافع و ضررهای یک دارو را باهم مقایسه میکنیم
اگر منافعش بیشتر باشد آن دارو را تجویز میکنیم.
دچار مشکل شدیم
فاطمه زارع هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان
ابوعلی سینای شیراز نیز در گفتگو با فرارو درباره کمبود
داروی بیماران پیوندی گفت :بیشترین عارضه کمبود
دارو این است که اگر بیمار پیوندی ،داروی پیوند را سر
ساعت و به تعداد درستی که ما برایش شروع میکنیم
مصرف نکند به راحتی عضو پیوند شده پس میزند.
او همچنین راجع به تاثیر داروهای ایرانی ،چون «آزارا»
که جایگزین داروی اصلی پیوند شده است اظهار کرد:
هنوز بیمارانی که این روند دارویی را برایشان شروع
کردیم آزمایش ندادند تا ببینیم در چه وضعیتی هستند.
برای پیوندهای کلیه که شروع کردیم آزمایششان را
فرستادیم پیش متخصص کلی ه و هنوز اطالعی از آن
نداریم ،ولی برای مریضهای کبدی تازه شروع کردیم
و هنوز برایمان آزمایش نفرستادند ببینیم تغییری در
آزمایششان به وجود آمده است یا نه؟
زارع با اشاره به نایاب شدن داروهای پیوندی بیان
کرد :خیلی از بیماران در تهیه دارو دچار مشکل شدند.
وقتی داروی «مایفورتیک» نایاب شد جایش «سلسپت»
تجویز شد که آن هم دیگر نیست .بعد «سیپریمون»
یا نوع ایرانیاش «سیتوگان» را جایگزین کردیم که حاال
آنها هم د ر داروخانهها نیست و مجبوریم «آزارا» را
برای بیماران شروع کنیم .شنیدم یک داروخانه هست
که داروی «سرتیکان» که در حال حاضر در شیراز و
در چند استان دیگر پیدا نمیشود و ما مجبور شدیم
جایش «سیرولیموس» را برای بیماران شروع کنیم،
دارد ،اما دانهای  ۱۳۵۰۰تومان به صورت آزاد به بیماران
میفروشد در حالی که قیمت قبلش با دفترچه خیلی
کمتر میشد.

