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عنوان یکی از صنایع استراتژیك که نقش مهمی در سالمت و صنعت دارو به هدف: و زمینه 

 وده است.گذاران این عرصه بتاقتصاددانان و سیاس مورد توجهکند، همواره امنیت جامعه ایفاء می

های قانونی و بسا زمانی که از راهجویی هست، چهانسان برای برآورد حوائج خود در پی چاره

 .های غیرقانونی را در پیش گیردمشروع نتواند نیازهایش را تأمین نماید ممکن است روش

ای برای رسشنامهصورت میدانی صورت گرفته است، پدر تحقیق حاضر که به ها:روش و مواد

طقه من غیرمجاز و قاچاق در داروهای خرید و فروش جرمو بزهکاران  دیدگانبزهآوری اطالعات جمع

مورد ها به روش آنالیز عنوان جامعه آماری ارائه گردیده است. سپس سؤالناصرخسرو تهران به

حصیالت تات و طح اطالعگرفته و تأثیر فقر فرهنگی، نیاز و ضرورت، تأثیرات دولت و س قرار بررسی

 شده است.قاچاق توسط نمودارها بررسیغیرمجاز و فروشندگان و خریداران داروی 

ا علت توان عاملی رطور مطلق نمیدهد که هرچند بهها و نتایج پژوهش نشان مییافته ها:یافته

یکن ، لدعنوان نمو در منطقه ناصرخسرو تهران داروهای غیرمجاز و قاچاق خرید و فروش اصلی

 توان عنوان نمود.دولت می تأثیراتترین عامل را اساسی

ری داانتاین نوشتار با در نظر گرفتن مالحظات اخالقی همچون صداقت، ام مالحظات اخالقی:

 نگارش شده است. استناددهی و متون تحلیل در

 ،قاچاقو  ازغیرمجداروهای  خرید و فروشدر جهت ممانعت از ارتکاب و تکرار  گیری:نتیجه

امنیت را  های پیشگیرانه و حمایتی را اتخاذ نماید تا افراد مضطر و بیمار،دولت بایستی سیاست

 احساس کنند و همیشه خود را در زیر چتر حمایتی دولت و جامعه بدانند.
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 مقدمه. 1

های مهم و موضوع زا یکی (Trafficking) پدیده قاچاق

شناسی و حـقوق جزاست. حساس از مـنظر اقـتصادی، جرم

 موضوع قاچاق به عهده مرجع قضایی جهت، رسیدگی بهبدین

شده است تا با  انقالب اسالمی( گذاشته هایاختصاصی )دادگاه

قاچاق دارو . (1) پرداخته شود دقت و انگیزه کافی به این مهم

ترین نوع قاچاق است؛ بعد از مواد مخدر و اسلحه، وحشتناک

چراکه زیان آن فقط شامل زیان اقتصادی نیست، بلکه سالمت 

 است که بهاندازد. دارو نیازی ها را به خطر میو جان انسان

گذارد. به همین فوریت تأثیر می شود و بهفوریت الزم می

گیر ترتیب عوارض ناشی از سوءمصرف آن نیز خیلی زود دامن

دیدگی افراد گردد. برای پیشگیری از بزهفرد و اجتماع می

فروش داروهای غیرمجاز و  و خریدمضطر و ممانعت از ارتکاب 

ی جامعه، تحقیق حاضر قاچاق در جهت حفظ و افزایش ایمن

کنترل  ای از ضرورت تأکید بر این مهم باشد.هتواند جلومی

، رسالت سیاست تحمل قابلپدیده مجرمانه در یك محدود 

سیاست جنایی برای ایجاد عدالت کیفری و  جنایی است.

 هاینظام از گیریبهره ناکافی است. ابزاری اجتماعی

ای در ، نقش ویژهجتماعیو نهادهای ا فراکیفری کنندهکنترل

پیشگیری از جرم و انحراف و مبارزه با آن دارد. شرط تحقق 

جنائی آن است که برخالف نظم اجتماعی  هر جرم یا پدیده

ای لطمه بر نظم اجتماعی وارد باشد، هر جرم با هر درجه

دهد. ها پاسخ میکند و جامعه به اشکال گوناگون به آنمی

عمیق در امر مبادالت و مناسبات  گسترش ارتباطات تحولی

اقتصادی بین کشور، علت نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده 

های اقتصادی ناشی از وجود مرزها و سیاست ،و از طرفی

ها در امر صادرات و واردات، موجب اعطای حاکمیت دولت

عنوان یکی از شده و به «قاچاق»ای به نام پیدایش پدیده

اقتصادی کشورهای در حال  توسعه معضالت عمده بر سر راه

گرفته و آثار زیانباری مثل ایجاد اخالل در عملکرد  رشد قرار

مالی و  های تجاری،ایجاد اخالل در سیاست نظام اقتصادی،

. (2) به دنبال داشته است را... و دولت درآمدهای کاهش پولی،

های اجتماعی و اقتصادی و حمایت وگیری از نابسامانیبرای جل

و صیانت از آزادی افراد، جامعه و تولیدات ملّی ضروری است 

گذار بیان که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانون

شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای الزم نیز دقیقاً روشن 

 گردد.

دی، اجتماعی و فرآیند توسعه اقتصا قاچاق که در پدیده

اعم از پیشرفته یا در حال  های انسانیفرهنگی کلیه جامعه

 ایگونهدارد که چنانچه به را «کرم خاردار» پیشرفت، حکم

از  هیچ مشکلی تنهانهای با آن برخورد نشود، سنجیده و ریشه

تواند سادگی می به نخواهد شد، بلکه مشکالت مربوط رفع

 تشدید مشکالت، شالوده اقتصادی و به بیانافزایش و  افزون بر

تصور و  غیرقابل ایگونهتر، کلیت ساختاری جامعه را بهروشن

واقعیت این است که . (3) ناپذیر مورد تهدید قرار دهددرمان

ها با سالمت یکایك افراد جامعه و البته ارتباط دوسویه آن

متولیان امر بهداشت همیشه به مبحث دارو در کشور اهمیتی 

دوچندان بخشیده است. با این توصیف بیهوده نیست که 

بگوییم یکی از مباحث پراهمیت چند سال اخیر در حوزه 

فروش داروهای  و خرید» مسئلهسالمت و بهداشت همین 

دیدگی افراد است. لذا برای پیشگیری از بزه« قاچاقغیرمجاز و 

فروش داروهای  و خریدمضطر و ممانعت از ارتکاب جرم 

قاچاق در جهت حفظ و افزایش ایمنی جامعه، غیرمجاز و 

ای از ضرورت تأکید بر این مهم هتواند جلوتحقیق حاضر می

ور به داخل و به خارج کاالهای زیادی از مرزهای کش باشد.

شوند، اما قاچاق دارو از دو حیث مهم است. نکته قاچاق می

متفاوت در قاچاق دارو نسبت به بقیه کاالها، قاچاق دوطرفه 

که هم قاچاق داروی خارجی به داخل  طوریدارو است. به

وجود دارد و هم قاچاق داروی تولید داخل به خارج از کشور. 

که  جان مردم سروکار دارد، درحالی با که دارونکته دوم این

اهمیت بقیه کاالها از این حیث نسبت به دارو قابل قیاس 

خصوص قاچاق دارو، جان حائز اهمیت در مسئلهنیست. 

شود بخش بسیاری هاست. در میان داروهایی که قاچاق میآدم

ها صورت تواند تقلبی باشد؛ زیرا هیچ نظارتی بر آنمی

ها ز تقلبی بودن این داروها درصدی از آنگیرد. جدای انمی

هستند. داروهایی  ءمصرفشان گذشته و یا در حال انقضا تاریخ

شوند و جزء فارماکوپه صورت قاچاق وارد کشور میکه به

و  ناصرخسرودارویی ایران نیست و از مراکز غیررسمی مانند 
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 هعمد طوربهگیرند، قرار می فروش و خریدبازارهای سیاه مورد 

ها های آنیا برچسب اندگذشته مصرف تاریخ داروهای

که استاندارد مصرف در کشور خودشان را یا این شده دستکاری

ندارند. این موضوع عالوه بر لطمه زدن به اقتصاد، سالمت افراد 

سازد. بدین ترتیب دارو از رو مییك جامعه را با خطر روبه

است. حجم کل داروی اهمیتی بیش از سایر کاالها برخوردار 

کند، در تزریق میای که دولت به آن مصرفی ایران با یارانه

 96میلیارد تومان است. در حال حاضر حدود  1600حدود 

کارخانه  62درصد داروی مصرفی بازار داروی ایران، توسط 

درصد تولید  96شود. جهت تولید داروسازی داخلی تولید می

الر برای واردات مواد اولیه و میلیون د 250در داخل، حدودًا 

مانده بازار درصد باقی 4شود؛ اما بندی آن، ارز هزینه میبسته

دارویی کشور در اختیار داروهایی است که از خارج وارد 

میلیون دالر  450درصد هم حدود  4ن شود. هزینه ارزی ایمی

قیمتی است؛ بنابراین داروهای وارداتی، داروهای بسیار گران

 برای بیماران خاص و داروهای ضدسرطان که عمدتاًهستند 

شوند. بدین ترتیب ارزبری تهیه مواد اولیه برای ... صرف میو

درصد  4چنین واردات درصد تولید در داخل و هم 96تولید 

گردد میلیون دالر می 700بر رفته رقمی بالغهممانده رویباقی

ی کشور را به درصد هزینه و ارزش بازار دارو 45که این رقم 

 .(4) خود اختصاص داده است

پذیری جوامع در حال پیشرفت و در منظور کاهش آسیببه

جهت بهبود و ارتقاء جوامع از ابعاد مختلفی همچون اقتصاد و 

فروش داروهای غیرمجاز و  و خریدسالمت، پیشگیری از 

های اقتصاد کشور که بر بنیان هاییضربهقاچاق و ممانعت از 

تواند ی پزشکی مصرف دارو میکند، با کمك جامعهوارد می

ملی در جهت بهبود این  کنترل شود و از طریق صندوق توسعه

تواند می کهاینشود. تحقیق حاضر ضمن صنعت گام برداشته 

 هدف بامفید و مؤثر واقع شود،  هاهدفبرای رسیدن به این 

فروش داروهای  و خریدهای ارتکاب جرم بررسی علل و انگیزه

دیدگان آن ران و بزههای بزهکاقاچاق و ویژگیغیرمجاز و 

تبیین شده و ارتباط فاکتورهایی مثل نیاز و نقش دولت در 

. لذا با توجه با ابعاد، گستره کشدمیرا به چالش  جرموقوع این 

فروش  و خریدشناختی دیدهشناختی و بزهجرم هایزمینهو 

هدف این پژوهش،  ترینمهمقاچاق، غیرمجاز و  داروهای

قاچاق فروش داروهای غیرمجاز و  و خریدشناختی بررسی جرم

هم اساسی پژوهش حاضر  هایسؤال ترینمهم در ایران است.

شناختی ناظر بر پدیده های جرماین است که بر مبنای آموزه

قاچاق، علت قاچاق دارو در ایران چیست؟ چه عللی باعث 

قاچاق سودآور فروش داروی غیرمجاز و  و خریدشوند که می

ی، نیاز و ضرورت، تأثیرات دولت و سطح باشد؟ فقر فرهنگ

بر  تأثیریاطالعات و تحصیالت فروشندگان و خریداران چه 

عامل  ترینمهمقاچاق دارند؟ فروش داروی غیرمجاز و  و خرید

قاچاق در منطقه فروش داروهای غیرمجاز و  و خرید

  چیست؟ ناصرخسرو

 تا ستا آن بر تحقیق ادبیات مرور با نوشتار این دلیل همین به

فروش داروهای  و خرید هایزمینه و تبیین علل از پس

دگی دیشناختی بزهکاری و بزهو مطالعه جرمقاچاق غیرمجاز و 

فروش داروهای غیرمجاز  و خریدترین عوامل مؤثر بر آن؛ مهم

ران را به روش میدانی در منطقه بازار ناصرخسرو تهقاچاق و 

روی صنعت فرا شرفت این چالشناسایی نموده و جهت برون

 .دارو در ایران، راهکارهای علمی و کاربردی ارائه نماید

 

 . مالحظات اخالقی2

این نوشتار با در نظر گرفتن مالحظات اخالقی همچون 

ه نگارش شد استناددهی و متون تحلیل داری درصداقت، امانت

 است.

 

 تحقیق  شناسی. روش3

 «یدبرر»کاف، هدنوع و  نظر ازدر پژوهش حاضر که 

(Applied و )توصیفی»ماهیت  نظر از» )Descriptive(  با

است. چون سعی در توصیف و  (Survey) «پیمایشی»تکنیك 

فروش داروهای غیرمجاز و  و خریدبر  مؤثرشناسایی عوامل 

سؤال در  20دارد؛  ناصرخسروقاچاق در وضعیت موجود بازار 

 و ریدخو بزهکاران  دیدگانبزهدر اختیار  نامهپرسشقالب 

تهران  ناصرخسرو قاچاق در منطقهفروش داروی غیرمجاز و 

های آماری در گروه صورت تصادفی قرار گرفت. این جامعهبه

ها از روش ر آنالیز دادهپاسخ دادند. د هاسؤالسنی متفاوت به 
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و با فاکتورهایی همچون بیماری، فقر  شده استفاده آنالیز

دولت و سطح اطالعات و  تأثیراتفرهنگی، نیاز و ضرورت، 

قاچاق به  غیرمجاز و تحصیالت فروشندگان و خریداران داروی

 نامهپرسشچنین با ابزار است. هم شدهه پرداختها تحلیل آن

های آماری به تحلیل و به کمك روش شده گردآوریاطالعاتی 

است و درصدد آن بوده که همبستگی  شدهه پرداختها آن

 روند درها به یکدیگر کلی آن ترها و تأثیرموجود بین این پارام

 قاچاق را بررسی کند. جامعهفروش داروی غیرمجاز و  و خرید

فروش  و خرید دیدگانبزهکاران و بزهآماری تحقیق نیز، 

 هستتهران  ناصرخسرو قاچاق در منطقهداروهای غیرمجاز و 

 .اندشده انتخابنمونه  عنوانبهر نف  70ی تصادف طور بهکه 

 

 تحقیق های. یافته4

توصیفی شامل  هاییافتهاین تحقیق در قالب  هاییافته

زمون تحلیلی حاصل از آ هاییافتهو  شناختی و غیرهجمعیت

 تبیین شده است.  هافرضیه

 

 توصیفی هاییافته. 1-4

های سنی متفاوت به تصادفی در گروه طوربهنفر  70

 2و  1 ی شمارهنمودارهاجواب دادند. در  هانامهپرسش

ی شناختجمعیت عنوانبهدهنده های سنی و جنسی پاسخگروه

نی گروه س 5افراد در  این تحقیق به تفکیك آورده شده است.

 هاوابج، اما با توجه به درصد انددادهپاسخ  هاسؤالبه 

گردد که سن افراد در استفاده از استنباط می چنیناین

جش اند مالک و معیار سنتوقاچاق نمیغیرمجاز و داروهای 

افراد با سنین متفاوت برای خرید مراجعه  چراکهباشد. 

در  .گیردمیقرار  مدنظر هاآنز کنند که در گام اول، نیامی

ها به سؤال ، دو گروه جنسی مرد و زننظر موردآماری  جامعه

ها به تفکیك اند و نمودار فروانی و درصد فراوانی آنپاسخ داده

 موردآورده شده است. با بررسی افراد  3ماره ش نموداردر 

 غیرمجازتوان به عدم تاثیر جنسیت در خرید داروی می مطالعه

 اذعان نمود. صراحت به جرمقاچاق و ارتکاب این و 

 

 

 تحلیلی  هاییافته. 2-4

ها از حیث نرمال بودن تست گردید و همبستگی ابتدا داده

 ا توسطای این کار ابتدبا آزمون واریانس مشخص شد. بر هاآن

د نمودن با وار بررسی گردید تا نامهپرسشچند کارشناس آمار 

ز توزیع نرمال مشخص گردد که ا SPSS افزارنرمها در داده

استفاده از دو آزمون  درنتیجهبرخوردار است یا خیر؟ 

Kolmogorov-Smirnov  وShapiro-Wailk آوردن  و به دست

در  کنند.ع نرمال پیروی میضرایب مشخص شد که از توزی

د رامترها ارتباطی وجوکه آیا بین پا شودمیبعد بررسی  مرحله

و دبرای مقایسه همبستگی بین پارامترها چون بیش از  ؟دارد

بین دو  Correlationتوان از روی پارامتر وجود دارد، نمی

ها برای پارامتر نظر داد. پس باید از روش مقایسه واریانس

ن موز آزهم استفاده کرد. با استفاده ا ار پارامتر بامقایسه چه

One-Way ANOV باهمشود که همگی پارامترها نتیجه می 

 4مودارهای شماره نبرابر داری دارند. یعنی ارتباط معنی

هستند. از بین  تأثیرگذار یکدیگرچهار پارامتر بر  توان گفتمی

از همه  توان به فرهنگ، نیاز، تحصیالت وعوامل مختلف می

 ترینویقمتولی و  عنوانبه. اما دولت تر دولت اشاره نمودمهم

 دهد.پارامتر، عوامل دیگر را نیز تحت شعاع قرار می

فروش  و خریداساسی دخیل در  مؤلفهبدین ترتیب چهار 

و  5های کلی شماره قاچاق در قالب نمودارداروی غیرمجاز و 

که  ترسیم گردید 8و  7؛ 6به تفکیك برابر نمودارهای شماره 

 توان دامنهمی بررسی قابلموجود و  هایمؤلفهبا توجه به 

ه بقاچاق را، فروش داروی غیرمجاز و  و خریددر  مؤثرعوامل 

ی نیاز محدود کرد که در این حیطه نیز دولت را متولی اصل

 قلمداد نمود.جرائم بروز این 

 

 . بحث5

 تحقیقادبیات . 1-5

 (، در تحقیقی با عنوان1395میری )حسین خانبگی و خواجه ا

ای نیروی انتظامی با های کنترل و مقابلهشناسایی شیوه»

نفر از پرسنل فرماندهی انتظامی  150، از تعداد «قاچاق دارو

استان کردستان که در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز فعالیت 

اده ها استفاند، برای تکمیل پرسشنامهداشته یا درگیر آن بوده
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 ترینبیشنتایج این تحقیق، شیوه اطالعاتی  براساس. اندنموده

تأثیر را در کنترل و مقابله با قاچاق داشته و در رتبۀ اول قرار 

نات مالی و تجهیزاتی، ، شیوه انتظامی، امکاآن از پسدارد و 

تاکتیکی و آموزش عوامل انسانی به ترتیب در -شیوه رزمی

لذا نیروی انتظامی برای مبارزه با های بعد قرار دارند. رتبه

ها اهمیت داده و عالوه بر آن، قاچاق دارو باید به همه آن

 به سرانجام برساند تریبیش قدرت باهای اطالعاتی را شیوه

(5). 

 مسئولیت»با عنوان  ایمقاله(، در 1395و بابایی ) بخشاحسان

دند که ، معتق«دارو کنندگانتوزیعمدنی تولیدکنندگان و 

ز ایند تولید و توزیع دارویی، متفاوت تردیدی نیست که فرآ

 در اعمال قوانین و مقررات کلیسایر کاالها هستند. لذا 

این  هاییافتهبایستی دقت الزم بشود.  هاآنخصوص در

ع و قوانین جام تنهانهپژوهش مبین آن است که در ایران 

اط رتبکاملی در این زمینه وجود ندارد، بلکه آگاهی عموم در ا

ت ها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقبا این کاال

این نوع  کنندگانمصرف؛ یکی وضعیت و نیاز گیردمینشأت 

عیوب آن با  شودمیکاال و دیگر پیچیدگی این کاال که موجب 

نباشد و گاه متخصصان نیز در  شناسایی قابلبررسی عادی 

 .(6) بررسی آن دچار اشتباه شوند

 تحت عنوان ایمقاله(، در 1394صفری؛ عباسی و گلشاهی )

های شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت»

 هدف با ،«گری بازاریابی اخالقیش میانجیداروسازی: نق

هبود ر بشناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی اخالقی و نقش آنان ب

قی و گری بازاریابی اخالیانجیعملکرد بازاریابی از طریق اثر م

. نتایج این انددادهجام ای کیفی و کمی انمبنای مطالعهبر

یطی که عوامل فردی، سازمانی، مح دهدمیپژوهش نشان 

 بر قیبی اخالقی و بازاریابی اخالخاص و محیطی عام بر بازاریا

ایر اند. سعملکرد بازاریابی شرکت تأثیر مستقیم و مثبتی داشته

با  گری بازاریابی اخالقی در ارتباطنتایج بیانگر نقش میانجی

 هستهای داروسازی شرکت بازاریابیمؤثر بر عملکرد  عوامل

(7). 

تحت عنوان  ایمقاله(، در 1393اکان )و جوادی نی رضازاده

یافته در جرایم های جرایم سازمانبر فعالیت گروهتحلیلی »

 هایشبکه، معتقدند که «2014تا  2008دارویی از سال 

، انواعی مشابه از داروهای یافتهسازمان هایگروهغیررسمی و 

مشکالت مربوط به  کنندهبرطرفنظیر داروهای  غیرمجاز

را  هابخشآرامو  هامسکنهمچنین  ای الغری و، داروهنعوظ

فحشا و  هایشبکه، شوییپولنظیر  جرائمی. کنندمیقاچاق 

دارویی مرتبط  هایشبکهقاچاق اسلحه نیز با مجرمان فعال در 

 هایگزارش، اینترپل هاآنپژوهش  هاییافتهپایه هستند. بر

 ترامادل دریافت کرده غیرقانونیقاچاق  درخصوصبسیاری 

آسیا بوده و این  هامحمولهاین  مبدأ رسدمیاست که به نظر 

به مقصد غرب افریقا قاچاق  خاورمیانه مسیرداروها از طریق 

 .(8) اندشده

(، در 1392زاده؛ سیاهی شادباد؛ آقاجانی و علوی )منجم

ی ـطق اـقاچو ی ـتقلبی اـهداروی ـسر»برعنوان هشی با وپژ

ن اعنو، شرقی«ن بایجان آذرستادر ا 1388-89ی هاسال

یشی و آراکی ارخوازم لو هایمکمل، هاداروب ـغلاه ـک اندنموده

ار زبادر  ترارزانت ـه قیمـی بـخلات دادـا تولیـمقایسه بدر که 

، کیلـش صورتبها ـمبوده، اتقلبی ، شوندمیعرضه ق قاچا

ار قرن مشتریار ختیاوف در امعری ا برندهاـباب و ذـج

ین قبیل از ابرخی ، هاآناساس نتایج تحقیق . برگیرندمی

ک خطرنات اترکیبدارای  بساچهده و مؤثر بوده اـد مـکاالها فاق

 .(9) تندـهسط نامربوو 

نوان عای با (، در مقاله1390) باباحاجیبیگی و خوشیاری 

، «و تروریسم یافتهسازمانقاچاق کاال و تعامل آن با جنایات »

ها در رفع آن هایحلراهبه بررسی ایرادها و نقاط ضعف و 

علوم جنایی  هاییافتهاز  گیریبهرهقوانین موضوعه با 

بیانگر این هست که  هاآنتحقیق  هاییافته. اندپرداخته

ی مال تأمینو  یافتهسازمانپیشگیری و مقابله با قاچاق کاالی 

اهداف تروریستی، نیازمند تدوین و اجرای سیاست جنایی 

 .(10) منسجم و کارآمد است

تحصیلی خود با موضوع  نامهپایان(، در 1388میراحمدیان )

 تأمین، «سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کاال»

 داندمیموارد انسانی  تریناصولیسالمت و بهداشت مردم را از 

دارند. یکی از  ایویژهو جوامع به آن توجه  هادولتکه تمام 

 در ایران، اثرهای منفی تبعات منفی قاچاق کاال ترینبزرگ
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 غیراستانداردیبهداشتی آن در جامعه است. کاالهای تقلبی و 

شوند، مطلوبیت اندک در خارج کشور عرضه می قیمتی باکه 

و  آرایشیلوازمزیادی برای واردات قاچاق دارند. مواد خوراکی، 

. آیندمی حساببهاین گروه از کاالها  جمله ازبهداشتی و دارو 

این است که مقنن در سیاست  دهندهنشانین پژوهش نتایج ا

سالمت و  تأمینرا در راستای حفظ و  هاییاقدامجنایی خود 

مصوب با  هایمجازاتبهداشت به مردم انجام داده است که 

 غیربهداشتیورود کاالهای تقلبی و و آثار سوء هالطمهتوجه به 

ی بازدارنده کاف اندازه به هامجازات، این کنندگانمصرفبرای 

افراد بایستی با شدت  گونهایننبوده و لذا معتقد است که با 

 .(11) برخورد گردد تریبیشعمل 

قاچاق دارو در »ای تحت عنوان (، در مقاله1388فصیحی )

 اختالف وجود خارج را، دارو به قاچاق دلیل ترین، مهم«ایران

 ویژهبهخارجی  ازارهایب داخلی و بازار در دارو بین قیمت

 داند و معتقد است در مواقعی گرانیهمسایه می کشورهای

بیماران  گرایش به تواند منجرمی موارد بعضی کشور در در دارو

 وجود بابیماران  از قاچاق شود. بسیاری داروی یتهیه به

 یدارو خرید به ناچاری و سر اضطرار از تمایل، عدم و آگاهی

 کار نای مالی به ناتوانی دلیل به یا و نددهمی قاچاق رضایت

 برای فوریتی وارداتی هایشرکتنمایند. تشکیل می مبادرت

یك  از آن سریع تأمین طریق از دارو مقطعی رفع کمبودهای

 و غذایی هایمکمل دهیسامانجهانیِ،  معتبر منبع

 غذایی؛ موردنیاز هایمکمل ساخت و ورود قانونمندسازی

 دارویی مراکز اندازیراه دارویی و هاینهپروا صدور تسهیل

 در ارت بهداشتوز که است بوده هاییسیاست ، ازاینسخهتك

، این تحقیق هاییافتهپایه است. بر کرده اجرا خصوص این

 با یانتظام و قانونی، قضایی برخورد و مستقیم فیزیکی مقابله

ل عوام میتما و واردکنندگان کنندگان،عرضه تولیدکنندگان،

 لذا نمود. خواهد را تکمیل مبارزه کار نیز، کاال قاچاق متصدی

 .(12) برطرف گردد موجود قانونی هایضعف همه، پیش از باید

متأسفانه سان با مرور سوابق تحقیق مشخص گردید که بدین

فروش داروهای غیرمجاز و  و خریدبر  مؤثرص عوامل خصودر

داروی ایران یعنی  غیرقانونیمرکز  ترینبزرگقاچاق در 

و لذا ست انگرفته رت ی صوـق خاصـتحقیتهران،  ناصرخسرو

. ددگربرمیبه کاربردی بودن آن  تربیشنوآوری پژوهش حاضر 

تحقیقات کمی و کیفی معدودی که های نتایج و یافته چراکه

فروش داروهای  و خریدخصوص در 1برابر جدول شماره 

به بحث  عمدتاًقاچاق به رشته تحریر درآمده است، غیرمجاز و 

کلی قاچاق و ابعاد اقتصادی و حقوقی آن و برخی نیز به قاچاق 

  اند.هپرداخت یافتهسازمانیك جرم  مثابهبهدارو 

 

 نظری تحقیق چارچوب. 2-5

ها باید همیشه تمامی ابعاد آن جرائمدر تحلیل و بررسی 

پیوندد حاصل عوامل مدنظر قرار بگیرد. مواردی که به وقوع می

و در علوم انسانی از شرایط  اندمختلف اجتماعی و اقتصادی

 1ایران به لحاظ مصرف دارو متأسفانهپذیرند. مختلف تاثیر می

کشور نخست دنیاست و در آسیا پس از چین در مقام  20جزء 

عدد دارو مصرف  341گرفته است. هر ایرانی ساالنه  دوم قرار

ی دارو را در جهان به کند و ایران باالترین مصرف سرانهمی

خود اختصاص داده است. میانگین رشد مصرف دارو در کشور 

 که این رقم در ، درحالیهستدرصد  5/11چیزی حدود 

درصد  9درصد و در کل جهان  7 توسعه درحالکشورهای 

به از حیث محل تولید ها دارو کلی طوربهاست.  شده گزارش

 یا و است داخلی تولید یا دارو :شونددو گروه تقسیم می

 درمانی،شیمی داروهای) مصرفی و کاربرد نوع هر با خارجی،

 زیباییی داروها جنین، سقط داروهای بیماران خاص، داروهای

 و هامکمل ،2گردانروانداروهای مخدر، داروهای اندام، 

داروهایی چون مواد  . ...ها وویتامین و نیروزا هایفراورده

و  مخدر موادجنسی،  کنندهمحرک، جنین سقطنیروزا، 

 مورد تربیش معموالًداروهایی که محدودیت واردات دارند، 

دارو قاچاقچیان و  فروشندگان و خریداران غیرقانونی توجه

 فروش و خریدتمام مراحل تولید، توزیع، پخش،  است.

                                                        
الف.  که سه ویژگی داشته باشد: شودیپزشکی دارو، به موادی گفته م در علم 1

ج. درد را ، ب. عالئم بیماری را التیام بخشد ،بیماری را متوقف یا معالجه کند

  (. 13) تسکین دهد و فواید دیگر دربرداشته باشد
یت دارند و یا دبعضی داروها هستند که به لحاظ مسائل شرعی و اخالقی محدو 2

های است. هورمون منوع شدههایی که به دنبال دارد مها به دلیل زیانمصرف آن

، داروهای نیروزا، داروهای مخدر و اندام ییبای، زنیجن داروهای سقط جنسی،

 باشند.گردان از این جمله میداروهای روان



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  همکاربیگی و 

 

 7 
 

از سوی  قبالًکه  ایشبکهدر  بایستمیداروهای تولید داخلی 

خصوص درمان و آموزش پزشکى تعریف و در وزارت بهداشت،

ن مجوز خاص صادر گردید است صورت گیرد و لذا شخص یا آ

 و خریدادرت به که خارج از این چرخه و شبکه مب یاشخاص

قانون مربوط به  3مطابق قانون اصالح ماده  نمایند، دارو فروش

مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 

لکن  گیرند.میتحت تعقیب قانونی قرار  (14) 1374

خارجی با توجه به قانون مبارزه  هایمکملخصوص داروها و در

قاچاق مواد و ، (15) 1392رز مصوب ابا قاچاق کاال و 

و ملزومات و تجهیزات پزشکی  هامکملدارویی و  هایفراورده

خصوص در باشد.می 1مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع

با قطع و  1379ل ساکه از  قاچاق دارو بایستی اذعان داشت

ق قاچا، ییم داروقالاتمامی روی بر دارو  یارانهده یع گسترزتو

کاهش ی چشمگیر طوربهرج ه خال بـخاز دا اییارانهی هادارو

ی اـهودی از دارومعداد تنها تعد، بعد هایسالا کرد. در پید

سرطانی که ی هاربیما درمانیشیمیداروی  ازجملهص اـخ

ض رـمع، در اندگرفته قراردولت  هاییارانهتحت حمایت 

رد مودر  آنچه. اندگرفته قرارر کشورج خل به خاق از دااـقاچ

ی اـهق دارواـقاچ، ستح ایط کنونی مطراشرق دارو در قاچا

 در. (16) باشدمی کشور داخلبه رج خااز  کیفیتبیو تقلبی 

 ناصرخسرودر منطقه  کهاین جهت هم به حاضر پژوهش

 سقط داروهای )مانندداروهای تولید داخلی کمیاب تهران، 

ن بدون مجوز و گواهی آکه استفاده از  درمانیشیمی جنین و

 و داروهای خارجی( پزشك و مستندات بالینی ممنوع است

 رو،این . ازشوندمی فروش و طور غیرقانونی خریدقاچاق، به

 و خرید»از عبارت ، فوق به شرحدارو  بندیتقسیم اساسبر

 شده است. استفاده «قاچاقفروش داروهای غیرمجاز و 

 

 

 

                                                        
کاالی ممنوع  ،1392 مصوب رزامبارزه با قاچاق کاال و  قانون 1ماده رابر بند ث ب 1

 .موجب قانون ممنوع استن بهآکاالیی است که صدور یا ورود 

فروش داروهای  و خریدهای علل و زمینه. 5-2-1

 قاچاقغیرمجاز و 

توان به وجود اختالف بین قیمت دارو در در این زمینه می

و قاچاق دارو به دلیل باورهای  خارجی داخلی و بازارهای بازار

 و خطرکم پرسود، تجارتی دارو قاچاقنادرست اشاره کرد. 

 تقدم بر کشورها برخی اهتمام که (17) است یافتهسازمان

های متفاوت یا زیاد و قیمت بهداشت، تقاضای بر صادرات

باالی برخی داروها، همکاری ناکارآمد بین کشورها و 

ی، ضعف و فساد نظام نظارتی و اجرایی، داران دارویسهام

قوانین کیفری ناقص و ناکارآمد، تجارت دارو از طریق مناطق 

المللی برای مبارزه یا بنادر آزاد و فقدان یك سند جامع بین

ها و موجبات افزایش آن را فراهم مؤثر با قاچاق دارو، زمینه

تر بودن قیمت دارو در ایران پایین. (19, 18) آورده است

دالیل مختلفی دارد: یکی از این دالیل، پرداخت یارانه به 

و خاص  قیمتگرانبعضی داروهاست. در بحث فروش داروهای 

ه مطرح بوده است: برخی از افراد تاکنون دو نکت توسط بیماران

بیماران خاص جا زده و با مراجعه  جایبهبا سندسازی، خود را 

برخی  نمایند.به برخی پزشکان، داروهای خاص را دریافت می

افراد که بیمار واقعی هستند، با چندین بار مراجعه در هفته 

 نشان از مسئلهاند که این کردهچندین نوبت دارو را دریافت می

توجّهی برخی پزشکان به سوابق پزشکی و رجوع به پرونده بی

فروش  و خریدشناختی جرم مطالعهپزشکی بیماران دارد. در 

اشاره نیز بایستی به علل وقوع آن  ،قاچاقداروهای غیرمجاز و 

 راقاچاق فروش داروی غیرمجاز و  و خریدکرد. اهم دالیل 

ی در بازار قانونی، کننده، عدم دستیابدر  نیاز مصرف توانمی

باال بودن قیمت دارو در بازار قانونی از قیمت کاالی قاچاق 

ها، تبلیغات، سودجویی مسئلهشده، پایین بودن کیفیت الزم، 

ناآگاهی پزشکان، القاء نادرست قضیه از سوی پزشکان و 

 مسائل فرهنگی خالصه نمود.

 

 قاچاقی غیرمجاز و فروشندگان داروها. 2-2-5

درواقع با سوءنیت قاچاق ن داروهای غیرمجاز و فروشندگا

دهند که قادر به تحمیل رنج زیاد یا آسیب رفتاری را انجام می

افرادی که به فروش . (20) سالمت اشخاص است شدید به
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افرادی  عموماًورزند قاچاق مبادرت میغیرمجاز و های دارو

این افراد به دنبال پذیر. هستند با روابط عمومی باال و ریسك

سوداگری و کسب سودهای هنگفت به معامالت غیرقانونی دارو 

های پردازند. امروزه به دلیل نظارت، گشت و کنترلمی

تا  جرائمانتظامی در جهت کاهش و پیشگیری از وقوع این نوع 

 ناصرخسروآن محدودتر شده است. خیابان  حدودی دامنه

اروهای غیرقانونی، تقلبی و شاهد مبادالت د روزه همهتهران 

فاسد است؛ اما وقوع این جرم کماکان ادامه دارد. افراد 

از نیاز مردم و با استفاده  سوءاستفادهگریز با شکن و قانونقانون

از عدم آگاهی و ناتوانی مردم از شناخت داروهای تقلبی یا 

با لاندوزند. فروشندگان غاهای بزرگی را میفاسد، روزانه سرمایه

اند و دچار فقر فرهنگی و های پایین جامعهگستاخ و از رده

 و خرید. سطح سوادشان پایین است و فقط سواد انداجتماعی

کنند و رونق معامله می تربیشکه  دارند راهایی دارو فروش

 شناختی بزهکارانخصوصیات جرم درمجموعخوبی دارند. 

گریزی، نونتوان در قاقاچاق را می داروی غیرمجاز و فروش

شکنی، سودجویی، تقلب، تحصیالت پایین، افرادی با فقر قانون

اجتماعی و فرهنگی خالصه نمود. برخی بزهکاران در 

به عمل آمد چنین بیان داشتند که  هاآنای که با مصاحبه

وقتی افرادی برای خرید برخی داروهای غیرمجاز مثل داروهای 

موقعیت و وضعیت  ، بسته بهنمایندمیمراجعه  جنین سقط

شود. برای مثال پیشنهاد می هاآنظاهری خریدار مبلغی برای 

 جنین سقطوقتی دختر و پسر جوانی برای خرید داروی 

. اما اگر فردی شودمیکنند، قیمت چند برابر مطرح مراجعه می

چاری و رفع نیاز مبرم برای خرید مراجعه کند، دارو از روی نا

شود. بدین ترتیب مراجعه برای می به قیمت واقعی آن عرضه

تری تمام پایین قیمت باخرید برای رفع نیازهای مشروع 

 شود.می

 

 قاچاق  و غیرمجاز خریداران داروهای. 5-2-3

رفتارهای مجرمانه مرتبط با دارو ازجمله خرید داروی غیرمجاز 

سالمت شهروندان با ابعاد اقتصادی ضد و قاچاق، جرائمی

چراکه مضاف بر اقتصاد حوزه سالمت، . (21) بار هستندزیان

تهدید  1کنندگان نیز به جهت تقلبی بودن آناستفاده سالمت

بسیاری را در  هایراهها در برآورد نیازهای خود انسانشود. می

های که در مقابل متد قانونی، شیوه بساچه، دارند روپیش

 موردگیرد. در جرم غیرقانونی نیز مورد توجّه بسیاری قرار می

اضطرار و  اثر برند که دیدگان افرادی هستبزه تربیش پژوهش

شوند. این افراد حتی شاید به دید ضرورت مورد جرم واقع می

نگرند. بیمارانی که با کمبود تولید جرم بودن به این مهم نمی

شوند یا به دلیل کیفیت نامناسب داروهایی می روروبهداخلی 

 هایی برای تهیهکه تولید داخلی دارند در جستجوی راه

باشند. در این اثنا با هر قیمتی می مؤثرو داروهای مناسب 

پزشکان  چراکهپزشکی غافل شد؛  نباید از نقش و عقاید جامعه

اعتمادی به محصوالت در جهت مهم جلوه دادن کار خود یا بی

بیماران  قیمتگرانداخلی با تجویز داروهای خارجی و 

سوق  جرائمبرخی از این  سویبهافراد ناآگاه را  خصوصبه

دیدگان خرید داروی غیرمجاز و بزه کلی طوربهدهند. می

و افراد ناآگاه  درآمدکمبه سه گروه بیماران خاص، قشر قاچاق، 

 شوند.تقسیم می

 

 هاراهکار. 3-5

رمجاز فروش داروهای غی و خریداتخاذی ناظر بر  هایروش( 1

های قاچاق زمانی کارآمد خواهد بود که سایر سیاستو 

ده ی و سیاسی موجود در جامعه همگام او بواقتصادی، اجتماع

 رود. پیش بهو در راستای اهدافی واحد و بنیادین 

یی قضایی و اجرا دوگانهنهادهای حکومتی متولی در قوای ( 2

 انجامهای واحد به وفق سیاستی واحد و منطبق بر برنامه

ها، تدابیر پیشگیرانه اقدام کنند و در این سیاست وظیفه

های اجتماعی تعیین و وضعی مناسب نیازمندیاجتماعی و 

 مشخصضوابط واحد اجرایی آن برای نهادهای متولی مقرر و 

 باشد. شده

شهروندان نیز در این مقابله کنشی و واکنشی نسبت به ( 3

نیستند و  تکلیفبیقاچاق فروش داروی غیرمجاز و  و خرید

                                                        
ویژه از دبی، ترکیه و پاکستان وارد صد داروهای قاچاق که بهدر 85تا  80حدود  1

  (.22) اندشده شوند، تقلبی ارزیابیایران می
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جامعه حتی اگر نظام سیاسی کشور نیاز یا تمایلی به مساعدت 

دان در این مدنی در مقابله با این پدیده نبیند باز تکلیف شهرون

عضوی از جامعه ایرانی  مثابهبهیك خصوص مرتفع نشده و هر

ترین تالش خویش را مصروف بیش دارند وظیفهدر این راستا 

بازویی وزین برای نظام سیاسی  مثابهبهدارند و در این پیکار 

به حداقل ارتکاب این پدیده منجر  کمدستظاهر شوند و 

 مجرمانه در جامعه شوند.

ه ب جرائمکماکان این  بازهمتولیدات داخلی دارو  باوجود( 4

حمایت  د، لذا بهتر است از تولیدات داخلینپیوندوقوع می

و  سعیدارو گردد و در راستای افزایش کیفیت تولیدات داخلی 

 اهتمام صورت گیرد.

دون بر توزیع داروهای تجویزی ببر واردات داروها و نیز ( 5

 کنندگانعرضه تریناصلی عنوانبه هاداروخانهنسخه پزشك در 

 دارویی، نظارت شود. هایفرآورده

 

  گیرینتیجه. 6

ورد ـات در مـآوری اطالعاصل جمعـه حـر کـپژوهش حاض

قاچاق فروش داروی غیرمجاز و  و خریدو بزهکاران  دیدگانبزه

، با هستنفری  70یك جامعه آماری در  نامهپرسشتوسط 

ها به پرداخته و در آنالیز داده هاسؤالروش آنالیز به تحلیل 

فاکتورهای پنهان فقر فرهنگی، نیاز و ضرورت، تأثیرات دولت، 

سطح اطالعات و تحصیالت فروشندگان و خریداران داروی 

نتایج این تحقیق،  براساسقاچاق پرداخته است. غیرمجاز و 

فروش  و خریدتأثیر را در  ترینبیشدرصد  42دولت با 

تهران داشته  ناصرخسروقاچاق در منطقه داروهای غیرمجاز و 

، سطح اطالعات و آن از پسو در رتبۀ اول قرار دارد و 

قاچاق با غیرمجاز و تحصیالت فروشندگان و خریداران داروی 

 31و  32درصد، نیاز و ضرورت و فقر فرهنگی به ترتیب با  37

تمامی این عوامل  آنجاکه ازهای بعد قرار دارند. رصد در رتبهد

اند، قاچاق مؤثر بودهفروش داروی غیرمجاز و  و خرید در امر

 و خریدمتولیان سیاست جنایی برای پیشگیری و مقابله با  لذا

ها اهمیت قاچاق باید به همۀ آنفروش داروهای غیرمجاز و 

به  تریبیش قدرت باتی را های حمایداده و عالوه بر آن، شیوه

های پژوهش در نتایج و یافته کلی طوربهسرانجام برساند. 

 نمایان شده است.  9شماره نمودار 

فروش  و خریدبر  مؤثربدین ترتیب در شناسایی عوامل 

تهران،  ناصرخسروقاچاق در منطقه داروهای غیرمجاز و 

دولت  تأثیرات توانمیرا  جرائمعلت ارتکاب این  ترینمهم

 ارهعنوان نمود. انسان در راستای نیازها و حوائج شخصی همو

مشروع و  هایراهزمانی که از  بساچه. هست جوییچارهدر پی 

 ود،قانونی با عدم موفقیت برای برطرف کردن نیازها مواجه ش

مانعت مغیرقانونی متوسل خواهد شد. لذا در جهت  هایراهبه 

جاز فروش داروی غیرم و خریداز ارتکاب و پیشگیری از تکرار 

ی را پیشگیرانه و حمایت هایسیاستقاچاق، دولت بایستی و 

 وند اتخاذ نماید تا افراد مضطر و بیمار امنیت را احساس کن

 همیشه خود را در زیر چتر حمایتی دولت و جامعه بدانند.

 

 . تقدیر و تشکر7

نویسندگان از تمامی کسانی که در راه گردآوری و تهیه 

ا راند، کمال تشکر و قدردانی وهش حاضر به ما یاری رساندهپژ

 دارند.

 

 . سهم نویسندگان8

س اسامعیارهای استاندارد نویسندگی بر نویسندگان از پژوهش

المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا پیشنهادات کمیته بین

 هستند.

 

 . تضاد منافع9

 در یفعمنا تضاد گونههیچ که کنندمی تصریح نویسندگان

 ندارد. وجود حاضر پژوهش
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 نتایج تحقیقات انجام یافته :1جدول 

 نتایج و پیشنهادها سال عنوان نام نویسنده ردیف

1 
حسین خانبگی 

 خواجه امیری

های کنترل  و شناسایی شیوه

ای نیروی انتظامی با مقابله

 قاچاق دارو

1395 

ا قابله بتأثیر را در کنترل و م ترینبیششیوه اطالعاتی 

، اتیقاچاق داشته و شیوه انتظامی، امکانات مالی و تجهیز

وزش عوامل انسانی به ترتیب تاکتیکی و آم-شیوه رزمی

 های بعد قرار دارند.در رتبه

2 
 بخشاحسان

 بابایی

مدنی تولیدکنندگان  مسئولیت

 دارو کنندگانتوزیعو 
1395 

آگاهی  قوانین جامع و کاملی وجود ندارد، بلکه تنهانه

ین وم در ارتباط با این کاالها بسیار اندک است که اعم

و پیچیدگی  این نوع کاال کنندگانمصرفامر نیز از نیاز 

 .گیردمیاین کاال نشات 

3 

 صفری

 عباسی

 گلشاهی

شناسایی عوامل مؤثر بر 

های عملکرد بازاریابی شرکت

گری داروسازی: نقش میانجی

 بازاریابی اخالقی

1394 

ی انی، محیطی خاص و عام بر بازاریابعوامل فردی، سازم

 وکت اخالقی و بازاریابی اخالقی بر عملکرد بازاریابی شر

گری بازاریابی اخالقی در ارتباط با میانجی چنینهم

های داروسازی، شرکت بازاریابیمؤثر بر عملکرد  عوامل

 اند.تأثیر مستقیم و مثبتی داشته

4 
 رضازاده 

 جوادی نیاکان

بر فعالیت گروه های تحلیلی 

جرایم سازمان یافته در جرایم 

تا  2008دارویی از سال 

2014 

1393 

 نینوغیرقابسیاری در خصوص قاچاق  هایگزارشاینترپل 

ین آسیا بوده و ا آن مبدأترامادل دریافت کرده است که 

 داروها از طریق مسیر خاورمیانه به مقصد غرب آفریقا

 .اندشدهقاچاق 

5 

زاده سیاهی منجم 

 شادباد آقاجانی

 علوی

و ی ـتقلبی اـهداروی ـسربر

 88-89هایسالی ـطق اـقاچ

 شرقین بایجان آذرستادر ا

1392 

د ـی فاقیشو آراکی راخوازم لو هایلمکم، هااز داروبرخی 

 طنامربوک و خطرنات ترکیباده و دارای مؤثر بوده اـم

 تند.ـهس

6 
 بیگی

 باباحاجیخوشیاری 

قاچاق کاال و تعامل آن با 

و  یافتهسازمانجنایات 

 تروریسم

1390 

 تأمینو  یافتهسازمانپیشگیری و مقابله با قاچاق کاالی 

 ند تدوین و اجرای سیاستمالی اهداف تروریستی، نیازم

 جنایی منسجم و کارآمد است.

 میر احمدیان 7
سیاست جنایی تقنینی ایران 

 در مبارزه با قاچاق کاال
1388 

کاالهای  و آثار سوء ورود هالطمهبا توجه به  هامجازات

کافی  اندازهبه، کنندگانمصرفبرای  غیربهداشتیتقلبی و 

 بازدارنده نبوده است.

8 

 
 1388 قاچاق دارو در ایران فصیحی

 و قانونی، قضایی برخورد و مستقیم فیزیکی مقابله

 و واردکنندگان کنندگان،عرضه ،تولیدکنندگان با انتظامی

را تکمیل  مبارزه کاال، قاچاق متصدیانعوامل  تمامی

 رطرف گردد.ب موجود قانونی هایضعف باید . لذانمایدمی

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/308312/%d8%a2%d9%85%d9%86%d9%87_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1103366/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2008-%d8%aa%d8%a7-2014?q=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&score=40.20002&rownumber=42
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1103366/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2008-%d8%aa%d8%a7-2014?q=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&score=40.20002&rownumber=42
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1103366/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2008-%d8%aa%d8%a7-2014?q=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&score=40.20002&rownumber=42
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1103366/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2008-%d8%aa%d8%a7-2014?q=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&score=40.20002&rownumber=42
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1103366/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2008-%d8%aa%d8%a7-2014?q=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&score=40.20002&rownumber=42
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 دهندگانخفراوانی سنی پاس :1نمودار 

 

 
 دهندگانفراوانی جنسیت پاسخ :2نمودار  

 

 
 گویی به سواالت پرسشنامهپاسخ :3نمودار 
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 عوامل موثر در خرید و فروش داروهای غیرمجاز و قاچاق :5نمودار  

 
 فقر فرهنگی :6نمودار 

 
 نیاز و ضرورت :7نمودار  
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 فاکتورهای پنهان در تعامل با یکدیگر :9نمودار 
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Background and Aim: The pharmaceutical industry as a strategic industry 

plays an important role in the health and safety of society, economists and 

policymakers in this area is considered critical. Man sought workaround is to 

assess your needs, perhaps when he needs it fails to provide legitimate 

ways may adopt illegal methods. 

Materials and Methods: In the present study the fieldwork was conducted 

by questionnaire to gather information on victims and criminals of buy and 

sell of illegal and trafficking medicine in the Tehran Naser Khosro region is 

presented as a population. The question then studied and the analysis of the 

impact of cultural poverty, need and necessity, the impact of government and 

the level of information and education is studied by the graph sellers and 

buyers illegal and trafficking medicine. 

Results: Research findings indicate that even though absolutely no factor as 

the main reason for buy and sell of illegal and trafficking medicine in the 

Tehran Naser Khosro region, but the principal can be concluded that the 

impact of government. 

Ethical considerations: In Order to Organize this Research, While 

Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been 

Observed. 

Conclusion: In order to prevention committing and repeating of buy and sell 

of illegal and trafficking medicine, the government should adopt preventive 

and supportive policies People anxious and patient, to feel secure and 

always under the umbrella of government support and the community know. 
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