از دیگــر چالشهــای ادامــه سیاســت قبلــی
اختصــاص ارز ترجیحــی میتــوان بــه:
• افت  75درصدی صادرات رسمی دارو
• کمبودهای دارویی
• کاهش ذخایر راهبردی دارویی کشور
• آســیب بــه تولیــد داخــل و از بیــن رفتــن
قــدرت رقابــت دارویــی شــرکتهای ایرانــی
• بیشاظهــاری  235میلیــون یورویــی در
مــواد واردات  31قلــم دارو (بــر حســب گــزارش
دیــوان محاســبات کشــور)
•  5هــزار میلیــارد تومــان قاچــاق معکــوس
فقــط در ســال 1398
• رانــت  7000میلیــاردی در حــوزه تولیدکنندگان
مــاده اولیــه دارویــی از ارز ترجیحی و گرانفروشــی
اشاره کرد.
از ابتــدای شــروع بــهکار دولــت مردمــی
ســیزدهم بــا اتخــاذ رویکــرد حــذف رانــت و
فســاد ناشــی از ارز چندنرخــی و پــس از کمــک،
همــت و تــاش شــما نماینــدگان محتــرم بــر آن
شــدیم تــا اقدامــی عاجــل و انقالبــی در ایــن
حــوزه تدبیــر کنیــم؛ چــرا کــه بــا گذشــت زمــان و
افزایــش فاصلــه نــرخ آزاد و ترجیحــی ،عــوارض
هرگونــه اقــدام اصالحــی ،شــدت بیشــتری
میگرفــت.
بــا اقــدام انقالبــی مجلــس در تغییــر سیاســت
تخصیــص ارز ترجیحــی در قانــون بودجــه
ســال  1401و پــس از چندمــاه تــاش ،مطالعــه
و تحقیــق بــا حضــور همــه صاحبنظــران و
کارشناســان و دســتگاههای مرتبــط طــرح
دارویــار تهیــه و تدویــن شــد.
نماینــدگان محتــرم ،اعضــای محتــرم هیــأت
رئیســه ،طــرح دارویــار نســخه مؤثــر دولــت
مردمــی بــرای ســاماندهی بــازار دارویــی اســت.
ابتــکار موجــود در ایــن طــرح آن اســت کــه
یارانــه دارو بــه انتهــای زنجیــره منتقــل شــده
و بــه مصرفکننــده اختصــاص یافتــه اســت و
بیمــاران در مواقــع مــورد نیــاز ،بــا هــر ســطح
نیازمنــدی ،میتواننــد از طریــق بیمههــا از آن
بهرهمنــد شــوند.
نماینــدگان محتــرم اســتحضار دارنــد کــه
تأمیــن منابــع مالــی ســامت از طریــق بیمههــا
یکــی از سیاســتهای بنیادیــن اســت کــه
موجــب تضمیــن بلندمــدت دسترســی مــردم
بــه دارو و خدمــات ســامت میشــود .ایــن
سیاســت کــه هــم تجربــه موفــق جهانــی دارد
و هــم در سیاســتهای کلــی نظــام ســامت
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی)
بــه آن اشــاره شــده اســت ،مبنــای اصلــی طــرح
دارویــار قــرار گرفــت.
در همیــن راســتا اقدامــات مؤثــری در ســه
مرحلــه قبــل از اجــرا ،حیــن اجــرا و بعــد از اجرای
طــرح در وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی طراحــی شــد.
اقدامات قبل از اجرای طرح:
• ایجــاد ســتاد تدابیــر ویــژه دارویــی بــا
حضــور همــه معاونیــن ،مدیــران ســتادی و

تأمیــن منابــع مالــی ســامت
از طریــق بیمههــا یکــی از
سیاســتهای بنیادیــن اســت
کــه موجــب تضمیــن بلندمــدت
دسترســی مــردم بــه دارو و
خدمــات ســامت میشــود.
ایــن سیاســت کــه هــم تجربــه
موفــق جهانــی دارد و هــم در
سیاســتهای کلــی نظــام
ســامت ابالغــی مقــام معظــم
رهبــری (مدظلــه العالــی) بــه
آن اشــاره شــده اســت ،مبنــای
اصلــی طــرح دارویــار قــرار گرفت

نظارتــی و ســایر دســتگاههای مؤثــر از جملــه
ســازمان برنامــه و بودجــه ،بیمههــای پایــه،
وزارت رفــاه ،بانــک مرکــزی و دســتگاههای
نظارتــی و امنیتــی.
• تشــکیل کمیتــه علمــی جهــت اجــرای مؤثــر
و موفقیتآمیــز طــرح بــا حضــور نخبــگان
جــوان دانشــگاهی بــا تالشهــای شــبانهروزی
در شــش مــاه قبــل از اجــرای طــرح (انجــام 205
جلســه مصاحبههــای نیمهســاختاریافته جهــت
اخــذ نظــرات خبــرگان پیرامــون نحــوه طراحــی
بســته ،انجــام محاســبات پایــه و محاســبات
عملیاتــی در ســناریوهای مختلــف اجــرای طــرح
(بــا  10مــاه فعالیــت هســته مرکــزی گــروه 14
نفــره ،برگــزاری میزگردهــای جمعبنــدی بــا
حضــور خبــرگان صنعــت ،دانشــگاه ،ســازمان
غــذا و دارو ،بیمــه و انجمنهــای صنفــی.
• بررســی ابعــاد مختلــف فراینــد اصــاح
سیاســتهای ارزی در  21جلســه از جلســات
ســتاد تدابیــر ویــژه وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی.
• ایجــاد و وجــود بســتر و سیســتم کامــا
مکانیــزه و هوشــمند نظــارت بــر دارو از مرحلــه
تولیــد تــا توزیــع و مدیریــت کنتــرل مؤثــر.
تشــکیل کارگروههــای تخصصــی پیرامــون
اصــاح سیاســتهای ارزی در ســطح وزارت
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