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 دارو قاچاق کاهش و توزیع نظام اصالح در دارو پخش شرکتهای ناکامیبررسی 

 02399221190-شکوفه فاطمی مقدم

 
 
 

 چکیده

بهانه بر  ی خود را بی و اندوخته الیی م ی سرمایه است که شخص نیازمند در به دست آوردن فوری آن ،گاه همه االییکدارو 

رحم و سنگ دل، و مشتی انسان های ، تنها شیادان، سوداگران بی  اخالصگذارد و متاسفانه از قبل این  می اخالصطبق 

می ایران، پیوسته الاز این روست که در تمامی کشورها و به خصوص در جمهوری اس .رسند صفت به نان و نوا می الوپست و ز

ن همواره بر این بوده الیاتی وجود داشته و هم و غم جدی مسئوح العادهفوق  االیکحساسیت ویژه ای به تهیه و تأمین این 

که حتی در شرایط دشوار اقتصادی کشور نیز نیازهای دارویی مردم به طور صحیح تامین گردد و به همین ترتیب است که 

حفظ سالمت مردم ، در که برای اجتماع دارد ، بلکه بیش تر به خاطر  الیمبارزه با قاچاق دارو ، نه فقط به خاطر زیان های م

در صفحات بعدی، جایگاه قاچاق دارو و علل ناکامی در این  طالبهدف از ارائه م . قرار دارد االکی مبارزات با قاچاق  سرلوحه

 . عرصه می باشد

 دارو، قاچاق، شرکت های دارویی: کلمات کلیدی

 مقدمه

حدود یک  الوه بر آن در این سالدارو تولید کردند و عمیلیارد عدد  91/3های داروسازی کشور،  ، کارخانه3132 الدر س

کشور  90کشور وارد شد متأسفانه کشور ما به لحاظ مصرف دارو، جزو ه به جز داروهای قاچاق وارداتی ب میلیارد عدد دارو

کند و ایران  عدد دارو مصرف می 143 ساالنههر ایرانی  .نخست دنیاست و در آسیا پس از چین در مقام دوم قرار گرفته است

 33/5میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود . ی خود ساخته است ی دارو را در جهان ویژه مصرف سرانهباالترین 

 .درصد گزارش شده است 2درصد و در کل جهان، 2توسعه،  الکه این رقم در کشورهای در ح الیمی باشد؛ در ح        درصد

آن به بازار دارویی ایران اختصاص داشته  دالر، دو میلیارد 9002 البازار دارویی دنیا در س ردالمیلیارد  200گفته میشود که از 

آن به  دالر 3913000رسید که بیش از دالر 9/913000دارویی کشور به  التصادرات محصو 3133در فروردین . است 

بوده و  دالر 212554000برابر  3132 الدر ست دارویی البر اساس آمارهای گمرک، واردات محصو. افغانستان صادر شده است 

 ، هلند، دانمارک و امارات عربی متحده، مهم ترین صادرکنندگان دارو به ایران بودهایتالیافرانسه،  آلمان،کشورهای سوئیس، 

 .[9]اند

 های قاچاق دارو  علل و زمینه

است که ممکن است بخش اعظمی از بازار دارویی یک ورود داروهای قاچاق و تقلبی به بازار دارویی، معضلی جهانی و فراگیر 

به  . کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبوده و عفریت قاچاق بر بازار دارو نیز سایه انداخته است.کشور را به خود اختصاص دهد

اوت در قاچاق دارو ی متف نکته .درصد بازار دارویی کشور به داروهای قاچاق تقلبی اختصاص داشته باشد 30تا  5نظر میرسد 

م دارویی زیادی به کشورهای همسایه قاچاق میشود و از الاز یک طرف اق .ی آن است ، قاچاق دوطرفهکاالهانسبت به اغلب 

هایی به کشور سرازیر  های داروهای قاچاق وتقلبی از مجراها و مسیرهای غیر قانونی ، توسط افراد و شبکه سوی دیگر محموله

 .[3]میگردند

ویژه کشورهای  ف بین قیمت دارو در بازار داخلی و بازارهای خارجی بهالمهمترین دلیل قاچاق دارو به خارج، وجود اخت 

قیمت دارو در ایران یک پنجم کشورهای اطراف، یک دهم تا یک پانزدهم کشورهای اروپایی و یک بیستم . همسایه است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

یل، پرداخت یارانه به بعضی الیکی از این د .یل مختلفی داردالایران د تر بودن قیمت دارو در پایین. کشورهای آمریکایی ست

 [1]داروهاست 

 میزان پرداخت یارانه دارو( 3)جدول 

 3123 3120 3132 3133 3132 3132 3135 سال

 1900 9900 9390 9940 9940 9940 432 (میلیارد ریال)میزان یارانه

م دارویی شده که با توجه به الپرداخت یارانه موجب ارزان شدن برخی اق. میشودقلم دارو یارانه پرداخت  302در ایران برای 

   ی بعضی از آن ها که از معتبرترین منابع جهان تهیه میشوند، موجبات قاچاق از داخل به خارج را فراهم میآورد؛ به الکیفیت با

گفته میشود که بیش از . ای ایرانی یافت می شودکیلومتری مرز پاکستان، داروه 100ای که در داروخانه های واقع در  گونه

ی دارو در کشور،  یارانهریال میلیارد 9940ازمجموع حدود .ای به خارج از کشور قاچاق می شوند درصد داروهای یارانه30

صرف داروهای  ریالمیلیارد 250صرف فاکتورهای انعقادی مورد نیاز بیماران هموفیلی وریال میلیارد  500نه حدود السا

از جمله  MS یزی ولالسمی، سرطانی، دیالداروهای بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی، تا. میشود MS به البیماران مبت

با اتخاذ تمهیداتی از جمله تخصیص یارانه به این داروها که اغلب نیز وارداتی  سالهداروهای گرانقیمتی هستند که دولت همه 

بنابراین قاچاق این . ش می کند که فشار کم تری به بیماران وارد شودالشمول بیمه بودن این داروها ت است، و هم چنین تحت

متاسفانه با وجود . داروها ، از یک طرف موجب، کاهش ذخایر دارویی و از سوی دیگر هدررفتن ارز دولتی و یارانه هاست 

درمانی نیز از دیگر داروهای گرانقیمت  داروهای شیمی .هستیم کمبود این داروها در کشور، شاهد قاچاق آن به سایر کشورها

های دارو، با قیمت پایینی در کشور توزیع می شوند؛ اما متاسفانه همین داروها بخش  به حساب میآیند که با استفاده از یارانه

به  .ی همسایه به فروش میرسندبرابر در کشورها 35تا  30عمدهای از قاچاق دارو از کشور را به خود اختصاص میدهند و بین 

ی است الاین ترتیب است که در مورد داروهای بیماران خاص، شاهد قاچاق این داروها به خارج از کشور هستیم و این در ح

قیمت داروهای بیماران خاص . ی داروهای مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند که اغلب بیماران خاص در کشور برای تهیه

ای که برخی از این داروها در کشور امریکا با قیمتی معادل دو تا سه میلیون تومان به  است؛ به گونه الها بسیار بادر اکثر کشور

این امر باعث . هزار تومان دریافت می کند 90ی همان دارو در ایران، آن را با  دست مصرف کننده می رسد؛ اما مصرف کننده

هایی که  ستیک مخصوص دارو از یکی از داروخانهالورها قاچاق گردند کافی است با پداروها به سایر کش  می شود تا این قبیل 

ن دارویی، شما را شناسایی کنند و در صورت مساعد الالاین داروها را عرضه می کنند بیرون بیایید تا در کمتر از چند لحظه د

 .[4]بودن بازار، پیشنهاد خریدشان را به شما بدهند

ت از صنایع دارویی کشور ایجاب می کند تا بازارهای خارجی به روی داروهای ایرانی که برای آن ها تردیدی نیست که حمای

ای پرداخت نشده و به صورت رقابتی توسط شرکتهای دارویی داخلی تولید میشوند گشوده شود؛ اما این امر هنگامی  یارانه

وه بر آن صادرات از مجراها و مسیرهای قانونی صورت السودمند خواهد بود که صدور دارو موجب کمبود در داخل نشود و ع

طلبد که درخروج  ای با شرایط خاص را می بندی و جایگاه عرضه یی است که حمل و شرایط نگه داری، بستهالدارو، کا. گیرد

 . [5]نادیده گرفته شده و این در درازمدت نوعی بدگمانی نسبت به داروهای ایرانی ایجاد می کند الاز مجرای قاچاق معمو الکا

ی دارو از مسیر قاچاق به  ورود و عرضه. آن چه در خصوص قاچاق دارو اهمیت زیادتری دارد، قاچاق دارو به داخل کشور است 

طبیعی  .ی نیاز مطرح است از یک طرف مسئله .ررسی استیل مختلفی صورت میگیرد و این موضوع از چند زاویه قابل بالد

ی مورد نیاز خود الکننده، کا است که وقتی مصرف کننده به چیزی احساس نیاز کند، به سراغ آن میرود و هنگامی که مصرف

یی که الحساس کند کای قاچاق شده باشد و یا االتر از قیمت کاالیافت نکند، یا قیمت آن در بازار قانونی با را در بازار قانونی

در . می ِ نماید-از مجرای قاچاق مبادرت  الزم برخوردار نیست، به تأمین کاالبازار قانونی در اختیار او قرار میدهد از کیفیت 

یک بخش  .باشند مسائل فرهنگی تاثیر گذار، مطرح می، ها، تبلیغات، ناآگاهی پزشکان  ی سودجویی طرف دیگر قضیه مسئله
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قی الای دارویی که بازار قانونی قادر به پاسخ گویی به آن نیست، داروهایی هستند، که به لحاظ مسائل شرعی و اخمهم از نیازه

  [2]دارد، ممنوع شده استدنبال محدودیت دارند و یا مصرف آن ها به دلیل زیانهایی که به 

ی مخدر؛ و داروهای روانگردان از این جمله هورمونهای جنسی، داروهای سقط جنین، زیبایی اندام، داروهای نیروزا، داروها

نوع اروپایی، هندی و  1این داروها در . انواع داروهای سقط جنین جزو پرفروشترین داروهای قاچاق در بازار هستند .میباشند

خاص و  در قوانین کشور ما سقط جنین و عرضه و مصرف داروهای مربوط، تنها در شرایط. پاکستانی در بازار به فروش میرسند

غیر  زدن به سقط ِ جنین غیرقانونی و خرید  دست. بسیار محدود، و مطابق نظر و کنترل پزشک متخصص امکان پذیر است 

ت خانوادگی الاند و درصد کمی از آنان نیز به دلیل مشک از سوی افرادی است که فساد جنسی مرتکب شده قانونی این داروها

گذشته، گاه پیش آمده است که به دلیلی برای مدتی، یک داروی خاص در بازار کم  در .به چنین عمل خطرناکی دست میزنند

 [1]ی قاچاق آن نموده است و فوری بیمار، وی را متوجه تهیه  یاب شده و نیاز ضروری

آید، در ها بوجود می های توزیع و حتی کارخانه داران ، شبکه م دارویی برای داروخانهالهایی که برای افزایش قیمت اق شائبه

. کننده برحذر داشته است  ی دارو به مصرف های سودجویی، آنان را از عرضه اوقاتی حس طمع را در آن ها برانگیخته و انگیزه

ی آن از مسیر قانونی به تنگ میآیند، راه  یاب میشود و وقتی نیازمندان برای تهیهمقاطع زمانی برای مدتی دارویی کمدر این 

ی جست  د که با پرداخت مبلغ بیشتری آن را از مسیر غیرقانونی و قاچاق تهیه کنند خود را از مخمصهچاره را در این میبینن

گرانی دارو در کشور نیز در بعضی موارد میتواند منجر به گرایش بیماران به تهیه  . و جو در این جا و آن جا راحت سازند

  [5] .داروی قاچاق شود

 های غیرتخصصی و نسنجیده ست و بسیاری از داروهای قاچاق با توصیهالارو درکشور بای د متأسفانه میزان مصرف خودسرانه

 بخش مهمی از موفقیت در مبارزه با قاچاق دارو، مرهون استفاده از همه. ی مردم کوچه و بازار خریده شده و مصرف میشوند

آگاهی بخشیدن آن با به خدمتگیری مذهب و ای ، هنری و تبلیغی کشور و حتی پوشش دادن به تبلیغات و  ی توان رسانه

ح و منافع الهای تبلیغ مذهبی است؛ چراکه این امر خطیر در خدمت مص ها و توانایی باورهای دینی، و استفاده از اندیشه

هر مال م به آن ارزشی خاص داده شده و استعالمت جسم و جان انسانها نیز میباشد که در شریعت مقدس اسالجامعه و س

 ی قاچاق و برنامهالهای خرید کا بخشی، همانا از بین بردن زمینه در کنار آگاهی . ور، حرام دانسته شده استآ زیانماده 

. م دارویی میشود نیز، ضرورت داردالریزیهای دقیق برای جلوگیری از ایجاد شرایط مقطعی که سبب کم بود موقتی برخی اق

دم تمایل، از سر اضطرار و ناچاری به خرید داروی قاچاق رضایت میدهند و یا به چه بسا بسیاری از بیماران با وجود آگاهی و ع

تشکیل شرکتهای وارداتی فوریتی برای رفع کمبودهای مقطعی دارو از طریق . به این کار مبادرت می نمایند مالیدلیل ناتوانی 

های مورد  نونمند سازی ورود و ساخت مکملهای غذایی؛ و قا تامین سریع آن از یک ِ منبع معتبر جهانی، سامان دهی مکمل

ای، از سیاستهایی بوده است که وزارت  های دارویی، و راهاندازی مراکز دارویی تک نسخه نیاز غذایی؛ تسهیل صدور پروانه

  .بهداشت در این خصوص اجرا کرده است

 آمار کشفیات داروی قاچاق از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران( 9)جدول 

 3123 3120 3132 3133 3132 3132 سال

 444322 55954222 9333311 4340103 3122352 595122 (هزار ریال)ارزش ریالی 

 (3121)دفتر آمار و اطالعات معاونت پژوهش و آمار و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: ماخذ 

 هدف تحقیق

از منظر خبرگان  دارو قاچاق کاهش و توزیع نظام اصالح در دارو پخش شرکتهای ناکامیهدف از انجام این تحقیق بررسی علل 

 . و کارشناسان این امر  و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه می باشد

 روش تحقیق 
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جامعه آماری این تحقیقق را  .تحلیلی از جنبه هدف کاربردی و از نظر نوع روش، پیمایشی می باشد-روش این تحقیق، توصیفی

. نفقر مقی باشقد    20نمونه آماری این تحقیقق شقامل   .کلیه کارشناسان و خبرگان مربوط به دارو در شهر تهران تشکیل داده اند

در بخش ادبیات تحقیق با استفاده . نیز به صورت تکنیک دلفی انتخاب شده است روش نمونه گیری به کار رفته در این تحقیق

از کتب و سایر بانک های اطالعاتی مطالب جمع آوری شده و در بخش آماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شقامل  

 . ی آن به صورت زیر می باشدگزینه ای لیکرت تنظیم شده و شیوه بارم بند 5گزینه ای که بر مبنای طیف  5سوال  35

 بارم بندی گویه های پرسشنامه -3جدول 

 کامال مخالفم مخالفم تاحدودی موافقم کامال موافقم

5 4 1 9 3 

 پراکندگی سواالت بر مبنای فرضیه ها -9جدول 

 5تا سوال  3از سوال  فرضیه اول

 30تا سوال  2از سوال  فرضیه دوم

 35 تا سوال 33از سوال  فرضیه سوم

نمونه ممکن را که در ابتدای کار جمع آوری کردیم می بینیم که مقدار آماره آلفقا برابقر    92با توجه به جدول زیر  

 .است که مقدار باالیی است لذا پایایی داده ها برای شروع کار مناسب است  229/0

 پایایی اولیه آزمون-1جدول 

 آماره آلفا تعداد

92 229/0 

است کقه مققدار    220/0نمونه را که جمع آوری کردیم میبینیم که مقدار آماره الفا برابر  20زیر  با توجه به جدول 

 .باالیی است لذا پایایی داده ها برای شروع کار مناسب است 

 پایایی نهایی آزمون-4جدول 

 آماره آلفا تعداد

20 220/0 

زیقه و  جمساله خاص مقی باشقد، بنقابراین پقس از ت    از آنجاییکه در این تحقیق هدف شناسایی نظر خبرگان در یک 

تحلیل های آماری که از طریق آزمون های فوق مورد بررسی می باشد، کلیه اطالعات مندرج در نظقر خبرگقان از طریقق روش    

 . دلفی فازی نیز مورد آنالیز واقع می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی پاسخ ها 

 و اعالم توافقات

انتخاب خبرگان و 

مساله برای تشریح 

 آنها

دریافت نظرخبرگان 

و تجزیه و تحلیل 

محاسبات )آنها

 (فازی

تهیه پرسشنامه 

 وارسال آن به خبرگان

 تهیه گزارش از فرایند دلفی و ارسال نتایج به خبرگان

آیا اجماع بخوبی 

 صورت گرفته است؟
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با توجه به محدودیت های تحقیق و عدم زمان کافی برای خبرگان جهت پاسقخگویی سقه مرحلقه ای بقه سقواالت      

نفر به عنوان نمونه آماری خبرگان در بخش روش دلفی شناسقایی شقده    33پرسشنامه و با استفاده از مصاحبات مختلف تعداد 

 . اند  که مورد آزمون واقع   می شوند
     1,...,3,2,1,,,, 4321 niaaaaA iiiii  

            21,1,1,1,,, 43214321   iiiii
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در این مرحله از خبرگان خواسته شده است که میزان تاثیرگذار بودن هر یک از مولفه ها  را به صورت گزینه هقای  

 .کم، زیاد، متوسط انتخاب نماید

 نتایج حاصل از شمارش پاسخهای پرسشنامه اول -3-4جدول 

  مولفه ها

 زیاد متوسط کم

 32 3 0 تورم

 32 9 0 نرخی بودن قیمت داروچند 

 31 4 3 سیاستگزاری های دولت

 30 2 3 عدم مدیریت صحیح 

 32 9 0 نیاز به دارو در مصرف کننده 

 35 1 0 باال بودن قیمت دارو

 33 2 3 مافیای دارو

 34 4 0 عدم قوانین جدی 

 34 1 3 گستردگی شبکه های قاچاق

 30 2 3 تحریم های اقتصادی 

 31 4 3 عدم تولید مناسب دارو در کشور 

 3 2 1 عدم توزیع عادالنه دارو

 33 5 9 رشد جمعیت 

 39 2 0 باال رفتن درصد جمعیت بیمار

 34 3 1 کمیاب بودن داروهای اساسی 
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 های خبرگان حاصل از پرسشنامه اولمیانگین دیدگاه. 2جدول 

 ضرایب مولفه ها

 [3/5،  3/2، 2/2، 3/2] تورم

 [2/5،  5/2،  5/2،  2/2] چند نرخی بودن قیمت دارو

 [5،  2/2،  2/3،  2] سیاستگزاری های دولت

 [5/4،  2،  3،  5/3] عدم مدیریت صحیح 

 [2/5، 5/2،  5/2،  2/2] نیاز به دارو در مصرف کننده 

 [5/5،  1/2،  1/2، 5/2] باال بودن قیمت دارو

 [2/4،  9/2،  9/3،  2/3] مافیای دارو

 [1/5، 3/2،  3/2،  1/2] عدم قوانین جدی 

 [9/5،  2/2،  2/3،  2/2] گستردگی شبکه های قاچاق

 [5/4، 2،  3/3،  5/3] تحریم های اقتصادی 

 [5، 2/2،  2/3،  2] عدم تولید مناسب دارو در کشور 

 [3/1،  3/5،  3/2،  3/2] عدم توزیع عادالنه دارو

 [5/4،  2،  3 ، 5/3] رشد جمعیت 

 [ 5،  2/2،  2/3،  2] باال رفتن درصد جمعیت بیمار

 [3/4،  4/2،  4/3،  3/3] کمیاب بودن داروهای اساسی 

چنگ و لین ) محاسبه نمود ( 1)می توان اختالف نظر هر یک از خبرگان را طبق رابطه ( 2و  5)با توجه به جداول 

و در صقورت  . از خبرگان می توانند نظر خقود را بقا میقانگین نظقرات بسقنجند     در حقیقت بر اساس این رابطه هر یک (. 9009

 .تمایل نظرات قبلی خود را تعدیل نمایند
        

          31,1,1,1

,,,

44332211

44332211
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سپس هر یک ازخبرگان  با توجه به . اختالف نظرات خبرگان محاسبه و در پرسشنامه ای تنظیم گردید( 1)با استفاده از رابطه 

 .  بلی خود، نظرات جدید را اعالم نمودندارزیابی مجدد نظر ق
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 نتایج حاصل از شمارش پاسخهای پرسشنامه دوم. .2جدول 

 

 مولفه ها

 

 زیاد متوسط کم

 33 0 0 تورم

 33 0 0 چند نرخی بودن قیمت دارو

 35 9 3 سیاستگزاری های دولت

 34 4 0 عدم مدیریت صحیح 

 32 9 0 نیاز به دارو در مصرف کننده 

 32 9 0 باال بودن قیمت دارو

 31 4 3 مافیای دارو

 32 9 0 عدم قوانین جدی 

 39 4 9 گستردگی شبکه های قاچاق

 33 2 0 تحریم های اقتصادی 

 34 4 0 عدم تولید مناسب دارو در کشور 

 32 9 0 عدم توزیع عادالنه دارو

 31 4 3 رشد جمعیت 

 35 1 0 باال رفتن درصد جمعیت بیمار

 میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه دوم -3جدول 

  مولفه ها

 [2،  3، 30،30] تورم

 [2،  3، 30،30] چند نرخی بودن قیمت دارو

،  3/2،  3/2،  1/2] سیاستگزاری های دولت

1/5] 

،  3/2،  3/2،  1/2] عدم مدیریت صحیح 

1/5] 

،  5/2 ، 5/2،  2/2] نیاز به دارو در مصرف کننده 

3/5] 

،  5/2،  5/2،  2/2] باال بودن قیمت دارو

3/5] 

 [5،  2/2،  2/3،  2] مافیای دارو

 [2/5، 5/2،  5/2،  2/2] عدم قوانین جدی 

،  9/2،  9/3،  2/3] گستردگی شبکه های قاچاق

2/4] 

 [3/4، 4/2،  4/3،  3/3] تحریم های اقتصادی 
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 [1/5، 3/2،  3/2،  1/2] عدم تولید مناسب دارو در کشور 

،  5/2،  5/2،  2/2] عدم توزیع عادالنه دارو

2/5] 

 [ 5، 2/2،  2/3،  2] رشد جمعیت 

،  1/2،  1/2،  5/2] باال رفتن درصد جمعیت بیمار

5/5] 

 [5/5،  1/2، 1/2، 5/2] کمیاب بودن داروهای اساسی 

رابطقه  )با استفاده از روابط فاصله میان اعقداد فقازی    9و3در این مرحله با محاسبه اختالف میانگین های دو مرحله 

کمتقر باشقد، فراینقد دلفقی فقازی       9/0در صورتی که اختالف محاسبه شده از . میزان اجماع نظر خبرگان محاسبه می شود( 4

 (.9009چنگ و لی )می شود        متوقف

        4
4

1
, 141312112423222112 mmmmmmmmmm aaaaaaaaAAS 

 نامه اول و دوماختالف میانگین نظرات خبرگان در پرسش -2جدول 

  مولفه ها

 0 تورم

 4/0 چند نرخی بودن قیمت دارو

 15/0 سیاستگزاری های دولت

 25/0 عدم مدیریت صحیح 

 0 نیاز به دارو در مصرف کننده 

 9/0 باال بودن قیمت دارو

 4/0 مافیای دارو

 525/0 عدم قوانین جدی 

 295/0 گستردگی شبکه های قاچاق

 195/9 تحریم های اقتصادی 

 15/0 عدم تولید مناسب دارو در کشور 

 35/9 عدم توزیع عادالنه دارو

 2/0 رشد جمعیت 

 55/0 باال رفتن درصد جمعیت بیمار

 3/0 کمیاب بودن داروهای اساسی 

می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنوزاجماع قابل قبولی  9/0با توجه به آنکه اختالف میانگین ها بیش از 

، پرسشقنامه جدیقد   ( 1)لذا پس از محاسبه اختالف نظر هر خبره نسبت به میانگین طبق رابطقه  . بین نظر خبرگان وجود ندارد

 . طراحی وتوزیع گردید
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 نتایج حاصل از شمارش پاسخهای پرسشنامه سوم -30جدول 
 

 مولفه ها

 

 زیاد متوسط کم

 33 0 0 تورم

 33 0 0 چند نرخی بودن قیمت دارو

 32 3 3 سیاستگزاری های دولت

 35 1 0 عدم مدیریت صحیح 

 32 0 3 نیاز به دارو در مصرف کننده 

 32 3 0 باال بودن قیمت دارو

 34 1 3 مافیای دارو

 32 3 0 عدم قوانین جدی 

 39 4 9 گستردگی شبکه های قاچاق

 33 2 0 تحریم های اقتصادی 

 32 9 0 عدم تولید مناسب دارو در کشور 

 32 3 0 عدم توزیع عادالنه دارو

 31 4 3 رشد جمعیت 

 34 4 0 باال رفتن درصد جمعیت بیمار

 35 9 3 کمیاب بودن داروهای اساسی 

 میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه سوم -33جدول 

بکققارگیری خققدمات بانکققداری    مولفه ها

 اینترنتی

 [2،  3، 30، 30] تورم

 [2،  3، 30، 30] چند نرخی بودن قیمت دارو

 [5/5،  1/2،  1/2،  5/2] سیاستگزاری های دولت

 [5/5،  1/2،  1/2،  5/2] عدم مدیریت صحیح 

 [2/5،  2/2،  2/2،  2/2] نیاز به دارو در مصرف کننده 

 [3/5،  3/2،  2/2، 3/2] باال بودن قیمت دارو

 [9/5،  2/2،  2/3،  9/2] مافیای دارو

 [2/5،  3/2،  3/2، 3/2] عدم قوانین جدی 

 [2/4،  9/2،  9/3،  2/3] گستردگی شبکه های قاچاق

 [5، 2/2،  5/2، 2] تحریم های اقتصادی 

 [5/، 5/2،  5/2،  2/2] عدم تولید مناسب دارو در کشور 

 [3/5،  3/2،  3/2، 3/2] عدم توزیع عادالنه دارو
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 [ 5، 2/2،  2/3،  2] رشد جمعیت 

 [1/5،  3/2،  3/2،  1/2] باال رفتن درصد جمعیت بیمار

 [1/5،  3/2،  3/2،  1/2] کمیاب بودن داروهای اساسی 

 اختالف میانگین نظرات خبرگان در پرسشنامه دوم و سوم -39جدول 

  مولفه ها

 0 تورم

 0 چند نرخی بودن قیمت دارو

 9/0 سیاستگزاری های دولت

 9/0 عدم مدیریت صحیح 

 05/0 نیاز به دارو در مصرف کننده 

 0 باال بودن قیمت دارو

 9/0 مافیای دارو

 325/0 عدم قوانین جدی 

 0 های قاچاقگستردگی شبکه 

 05/0 تحریم های اقتصادی 

 025/0 عدم تولید مناسب دارو در کشور 

 325/0 عدم توزیع عادالنه دارو

 0 رشد جمعیت 

 9/0 باال رفتن درصد جمعیت بیمار

 9/0 کمیاب بودن داروهای اساسی 

نمی باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجماع خوبی بین نظر  9/0با توجه به آنکه اختالف میانگین ها بیش از 

 . خبرگان وجود دارد

 نتیجه گیری  و راهکارها

عوامل ی فیزیکی مستقیم و برخورد قانونی، قضایی و انتظامی با تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، وارد کنندگان و تمامی  مقابله

در این زمینه باید پیش از همه، ضعفهای قانونی موجود برطرف . نیز، کار مبارزه را تکمیل خواهد نمود الدستاندرکار قاچاق کا

ح قانون مربوط به البنابراین اص. ی قاچاق دارو نداریم متاسفانه در نظام قضایی، احکام قاطعی برای برخورد با پدیده. گردد

برخورد . زم استالی قاچاق دارو  ح قوانین قضایی برای مقابله با پدیدهالمی و هم چنین اصالرای اسقاچاق دارو در مجلس شو

ح قاچاق می کنند؛ چرا که مخاطرات این امر دست کمی از البا عوامل قاچاق دارو باید مثل برخورد با کسانی باشد که س

ای از کارها از انسداد و کنترل مرز گرفته تا بازرسی و  اقدامات اخیر میتواند طیف گسترده. مخاطرات قاچاق اسلحه ندارد

ها و شرکتهای تولید و پخش نیز بخش دیگری از اقدامات  نظارت بر داروخانه. کنترل محموله ها و وسایل نقلیه را شامل گردد

و قاچاق یافت  درصد داروخانه های کشور فرآورده های تقلبی20گذشته در  سالهایضروری در این بخش است؛ چنان که در 

م الهر چند این رقم با افزایش اقدامات نظارتی و کنترلی، بسیار کاهش یافته است، ولی متاسفانه هنوز هم بخشی از اق. میشد

های دستاندرکار در این زمینه نیز چشمگیر و  اقدامات دستگاه .دارویی و بهداشتی قاچاق از همین طریق توزیع میگردند

 . است درخور ستایش اما ناکافی
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 منابع

نامه هیئت وزیران در خصوص تصویب 452ص 3120مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کاال با آخرین اصالحات (3

 .با اصالحات بعدی 32/39/3121مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مصوب 

انتشارات و آموزش  تهران(. ترجمه باقر پرهام)مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی (. 3129)آرون، ریمون  (9

 .انقالب اسالمی

 .علل و عوامل موثر بر بروز قاچاق در شهرستان ماکو با تاکید بر شهر مرزی بازرگان(. 3123)اشرف قلیزادگان  (1

 .ی پژوهان سیناانتشارات جامعه: تهران. شناسی مسائل اجتماعی ایرانجامعه(. 3133. )سیف الهی، سیف اهلل (4

استادیار گروه علوم اجتماعی،  -محسن شاطریان)اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کاال  -تاثیر وضعیت اجتماعی (5

 .3120902. دانشگاه کاشان

اثقر ققوانین و مققررات بازرگقانی و گمرکقی بقر قاچقاق کقاال،         : زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبیعباس (2

 1381تهران،. های بازرگانیی مطالعات و پژوهشی مقاالت همایش قاچاق کاال، موسسهمجموعه

 دانشگاه اقتصاد دانشگاه عالمه. ، بررسی اقتصادی قاچاق در ایران، رساله دکتری(3134)مجید . مداح (2

افقراد و    ، حدود و حقوق ، اختیارات ، وظایف سازمان  به  امور مربوط  که  است  قواعد و مقرراتی:  صنفی  نظام ق  3  ماده     (3

 .کند می  تعیین  قانون  این  را طبق  صنفی  واحدهای

 3120اسفند . علی تیرا، قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرائی آن با آخرین اصالحات (2

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

