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دکتر حبيب اله فصيحی

مقدمه
زيان  تنها شامل  زيان آن  قاچاق است؛ چرا که  نوع  ترين  ،وحشتناک  اسلحه  و  مواد مخدر  از  دارو پس  قاچاق 
اقتصادی نيست؛ بلکه سامت و جان انسان ها را به خطر می اندازد . شايد بتوان گفت که اهميت دارو و مصرف صحيح 
آن در هر جامعه ای از اهميت تغذيه ي صحيح نيز بيش تر است. فقر و نارسايی غذايی يا رژيم تغذيه ي نادرست، اثرات 
مزمن و منفی درازمدت بر سامت جامعه دارد؛ اما دارو نيازی است که به فوريت الزم می شود و به فوريت تاثير می 

گذارد. و به همين ترتيب عوارض ناشی از سوء مصرف آن نيز خيلی زود دامن گير فرد و اجتماع می گردد. 
دارو کااليی است که شخص نيازمند در به دست آوردن فوری آن ،گاه همه  ی سرمايه ي مالی و اندوخته  ی خود 
را بی بهانه بر طبق اخاص می  گذارد و متاسفانه از قبل اين اخاص ، تنها شيادان، سوداگران بی  رحم و سنگ دل، و 

مشتی انسان های پست و زالو صفت به نان و نوا می  رسند. 
از اين روست که در تمامی کشورها و به خصوص در جمهوری اسامی ايران، پيوسته حساسيت ويژه ای به تهيه 
و تأمين  اين کاالی فوق العاده حياتی وجود داشته و هم و غم جدی مسئوالن همواره بر اين بوده که حتی در شرايط 
دشوار اقتصادی کشور نيز نيازهای دارويی مردم به طور صحيح تامين گردد و به همين ترتيب است که مبارزه با 
قاچاق دارو ، نه فقط به خاطر زيان های مالی که برای اجتماع دارد ، بلکه بيش تر به خاطر حفظ سامت مردم ، در 

سرلوحه  ی مبارزات با قاچاق کاال قرار دارد . 

نوشتار اخير نگاهی کوتاهی به اهميت و داليل قاچاق دارو افکنده است و اقدامات بازدارنده و مبارزاتِی  صورت گرفته 
در خصوص اين پديده را به اجمال بررسی می   نمايد .

قاچاق دارو در ايران

مقاله
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در  دارو  مصرف  و  توليد  به  نگاهی 
کشور

دارویي  گیاهان  از  میالدي،   19 قرن  تا 
تنها براي درمان بیماري ها استفاده مي 
شد. در میان ملل جهان، مصریان قدیم را 
باید نخستین ملتي دانست كه از گیاهان 
استفاده مي  اي  نحو گسترده  به  دارویي 
كردند. درعصر هومر، كشور مصر به عنوان 
منطقه اي غني از گیاهان دارویي و سمي 
كه  ابرز  مشهور  پاپیروس  یافت.  شهرت 
نوشته  قبل  سال   3500 رود  مي  گمان 
شده است، حاوي مجموعه اي از نسخه ها 
و دستورالعمل هاي دربردارنده ي بسیاري 
از داروهاي داراي منشاء گیاهي است كه 
تربانتین،  اند: روغن، سركه،  از آن جمله 
كُ�ندر،  سیر،  كرچک،  روغن  انجیر، 
افسنطین، صبر زرد، تریاک، زیره ي سبز، 
سدر،  زعفران،  رازیانه،  انیسون،  نعناع، 
تخم كتان، صمغ عربي و اقسام بالزام ها. 
معدني  منشاء  داراي  داروهاي  سویي  از 
قرار  استفاده  مورد  مصریان  توسط  كه 
مي گرفته اند شامل: آهن، سرب، منگنز، 
شنگرف، سولفات مس، سفیداب، كربنات 

سدیم و نمک طعام مي باشند1. 
ایرانیان نیز از دیر باز و شاید هم پیش از 
دیگران از دانش پیش رفته ای در شناخت 
دارو و گیاهان دارویی برخوردار بوده اند؛ 
گیاهان  معرفی  به  اوستا  در  كه  چنان 
مي  نظر  به  است.  شده  پرداخته  دارویی 
هخامنشیان،  گسترده ی  قلمرو  در  رسد 
داشته  وجود  منظمي  پزشکي  تشکیالت 
كه  اخالط رابعه"  است و ظاهراً مفهوم " 
ایران  از  باشد،  مي  بقراطي  طب  مبناي 
انتقاِل  است.  یافته  راه  یونان  به  باستان 
گفته شده، به دنبال حمله ی اسکندر به 
ایران و طي دوران سلوكي صورت پذیرفته 
اشکاني  دوره ي  در  ایراني  طب  است. 
آمیخته اي از طب یوناني و طب زرتشتي 
بود. این روند تا زمان ساسانیان نیز ادامه 
ملغمه اي  پزشکي  هاي  آموزه  و  یافت 
نیزتعالیم  و  هند  یونان،  طب  مکاتب  از 

زرتشتي بود2.  
بیمارستان  و  دانشگاه  دوران  این   در 
" گندي شاپور" در شمال غربي خوزستان 
انوشیروان  دوران  در  و  گردید  تأسیس 

دانشگاه  این  در  رسید.  اعتال  حداكثر  به 
ایراني  استادان یوناني، سریاني، هندي و 
هاي  كتاب  و  داشته  اشتغال  تدریس  به 
گوناگونی را به زبان پهلوي در مي آوردند 
. پزشکان نامور قرون نخستین اسالمي از 
شاپور،  بن  سهل  الحق،  بن  حنین  قبیل 
عیسي بن مهاربخت، عیسي بن شهالفا، 
سرافیون  داویدبن  یوحنابن سرافیون، 
و  بختیشوع  هاي  خاندان  اعضاي  نیز  و 
ماسرجویه اغلب از دست پروردگان همین 

دانشگاه بودند.
نیز  میالدی   10 و   8 های  قرن  در 
زكریای  و  سینا  ابن  چون  دانشمندانی 
رازی از این بابت معروف اند. ابن بیطار در 
آثار خود از 1400 گیاه دارویی نام برده 
است .كوشش های آن زمان تا به امروز نیز 
ادامه یافته و اكنون نیز با سرعت به پیش 
می رود. اما چنان كه گفته شد ، استفاده 
نیست  زمانی  دیر  شیمیایی  داروهای  از 
است  گرفته  پا  ایران  در  و  جهان  در  كه 
روز  داروهای شیمیایی هر  این حال  با   .
متنوع تر شده، و مصرف آن ها پیوسته رو 
به فزونی بوده است؛ به طوری كه اكنون 
داروهای  به  نسبت  دارویی  گیاهان  دیگر 
آن چنان  از جایگاه  و شیمیایی  صنعتی 

مهمی برخوردار نیستند3 .  
اخیر  ایران در سال های  دارویی  صنعت 
رشد قابل مالحظه ای داشته است و ایران 
جزو 5 كشور اول تولیدكننده ي دارو در 
قاره ي آسیاست؛ هر چند تنها 0/3 درصد 
از بازار داروی جهان را در اختیار دارد . تا 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی ، قسمت 
دست  در  كشور  داروی  تولید  عمده ی 
حدود  تنها  و  بود  خارجی  های  شركت 
5 درصد تولید، در داخل كشور تهیه می 
از  درصد   95 حدود  اكنون  .هم  گردید 
داروهای مورد نیاز كشور با استانداردهای 
پذیرفته شده ی جهانی ، در داخل تامین 
می گردد. در ایران حدود 1650 قلم دارو 
دارد  قرار  دارویی  تولیدات  فهرست  در 
كشورهای  تأیید  مورد  آن ها  تمامی  كه 
پیش رفته می باشند. هم چنین بین 40 تا 
45 درصد مواد اولیه ي دارویی، در داخل 
كشور تولید شده و 65 شركت در زمینه ي 
داروسازی فعال هستند. در سال 1387، 

 23/1 كشور،  داروسازی  كارخانه های 
میلیارد عدد دارو تولید كردند و عالوه بر 
آن در این سال حدود یک میلیارد عدد 
دارو )به جز داروهای قاچاق وارداتی( به 

كشور وارد شد4.  
متأسفانه كشور ما به لحاظ مصرف دارو، 
جزو 20 كشور نخست دنیاست و در آسیا 
پس از چین در مقام دوم قرار گرفته است. 
دارو مصرف  ایرانی ساالنه 341 عدد  هر 
می كند و ایران باالترین مصرف سرانه ی 
ساخته  خود  ویژه ي  جهان  در  را  دارو 
است. میانگین رشد مصرف دارو در كشور 
چیزي حدود 11/5 درصد می باشد؛ در 
حالی كه این رقم در كشورهاي در حال 
توسعه، 7درصد و در كل جهان، 9 درصد 

گزارش شده است.
گفته می شود كه از 700 میلیارد دالر بازار 
میلیارد  دو  سال 2006،  در  دنیا  دارویی 
اختصاص  ایران  دارویی  بازار  به  آن  دالر 
داشته است . در فروردین 1388 صادرات 
محصوالت دارویی كشور به 2/238000 
دالر رسید كه بیش از1238000 دالر آن 
به افغانستان صادر شده است . بر اساس 
آمارهای گمرک، واردات محصوالت دارویی 
در سال 1387 برابر 939554000 دالر 
بوده و كشورهای سوئیس، آلمان، فرانسه، 
عربی  امارات  و  دانمارک  هلند،  ایتالیا، 
متحده، مهم ترین صادركنندگان دارو به 

ایران بوده اند . 

علل و زمينه های قاچاق دارو
بازار  به  تقلبي  و  قاچاق  داروهاي  ورود 
دارویي، معضلي جهاني و فراگیر است كه 
ممکن است بخش اعظمي از بازار دارویي 
یک كشور را به خود اختصاص دهد.كشور 
ما نیز از این ماجرا به دور نبوده و عفریت 
قاچاق بر بازار دارو نیز سایه انداخته است . 
به نظر مي رسد 5 تا 10 درصد بازار دارویي 
كشور به داروهاي قاچاق تقلبي اختصاص 

داشته باشد.
نکته ی متفاوت در قاچاق دارو نسبت به 
اغلب كاالها، قاچاق دوطرفه ي آن است. 
به  زیادی  دارویی  اقالم  طرف  یک  از 
از  و  می شود  قاچاق  همسایه  كشورهای 
سوی دیگر محموله های داروهای قاچاق و 
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تقلبی از مجراها و مسیرهای غیر قانونی ، 
توسط افراد و شبکه هایی به كشور سرازیر 

می گردند.
مهم ترین دلیل قاچاق دارو به خارج، وجود 
داخلي  بازار  در  دارو  قیمت  بین  اختالف 
كشورهاي  به ویژه  خارجي  بازارهاي  و 
ایران یک  در  دارو  قیمت  است.  همسایه 
پنجم كشورهاي اطراف، یک دهم تا یک 
پانزدهم كشورهاي اروپایي و یک بیستم 
بودن  پایین تر  آمریکایي ست.  كشورهاي 
قیمت دارو در ایران دالیل مختلفی دارد. 
یکی از این دالیل، پرداخت یارانه به بعضی 
داروهاست . در ایران برای 107 قلم دارو 
یارانه  پرداخت  می شود.  پرداخت  یارانه 
دارویي  اقالم  برخي  شدن  ارزان  موجب 
شده كه با توجه به كیفیت باالي بعضی 
جهان  منابع  معتبرترین  از  كه  ها  آن  از 
از داخل  قاچاق  تهیه مي شوند، موجبات 
به خارج را فراهم مي آورد؛ به گونه ای كه 
در داروخانه هاي واقع در 300 كیلومتري 
مي  یافت  ایراني  داروهاي  پاكستان،  مرز 
شود. گفته می شود كه بیش از 10درصد 
داروهاي یارانه اي به خارج از كشور قاچاق 

مي شوند.
ریال  میلیارد   224 حدود0  ازمجموع 
یارانه ي دارو در كشور، ساالنه حدود 500 
انعقادي  فاكتورهاي  صرف  ریال  میلیارد 
مورد نیاز بیماران هموفیلي و0 75 میلیارد 
 MS ریال صرف داروهاي بیماران مبتال به
مي شود. داروهاي بیماران خاص از جمله 
سرطاني،  تاالسمي،  هموفیلي،  بیماران 
داروهاي  جمله  از   MS و  دیالیزي 
گران قیمتي هستند كه دولت همه ساله 
با اتخاذ تمهیداتي از جمله تخصیص یارانه 
به این داروها كه اغلب نیز وارداتي است، 

و هم چنین تحت شمول بیمه بودن این 
داروها تالش مي كند كه فشار كم تري 
به بیماران وارد شود. بنابراین قاچاق این 
كاهش  موجب،  طرف  یک  از   ، داروها 
ذخایر دارویي و از سوی دیگر هدررفتن 
با  متاسفانه   . هاست  یارانه  و  دولتي  ارز 
وجود كمبود این داروها در كشور، شاهد 

قاچاق آن به سایر كشورها هستیم.
دیگر  از  نیز  شیمي درماني  داروهاي 
می آیند  حساب  به  گران قیمت  داروهاي 
كه با استفاده از یارانه هاي دارو، با قیمت 
اما  شوند؛  مي  توزیع  كشور  در  پایینی 
متاسفانه همین داروها بخش عمده اي از 
قاچاق دارو از كشور را به خود اختصاص 
در  برابر   15 تا   10 بین  و  مي دهند 

كشورهاي همسایه به فروش مي رسند. 
به این ترتیب است كه در مورد داروهاي 
داروها  این  قاچاق  شاهد  خاص،  بیماران 
به خارج از كشور هستیم و این در حالي 
كشور  در  خاص  بیماران  اغلب  كه  است 
با  خود  نیاز  مورد  داروهاي  تهیه ي  براي 
داروهاي  قیمت  هستند.  روبرو  مشکل 
بیماران خاص در اكثر كشورها بسیار باال 
است؛ به گونه اي كه برخي از این داروها 
در كشور امریکا با قیمتي معادل دو تا سه 
میلیون تومان به دست مصرف كننده مي 
رسد؛ اما مصرف كننده ی همان دارو در 
ایران، آن را با 20 هزار تومان دریافت مي 
كند. این امر باعث مي شود تا این قبیل 

داروها به سایر كشورها قاچاق گردند5. 
دارو  مخصوص  پالستیک  با  است  كافي 
از یکی از داروخانه هایی كه این داروها را 
عرضه می كنند بیرون بیایید تا در كم تر 
را  شما  دارویي،  دالالن  لحظه  چند  از 
شناسایي كنند و در صورت مساعد بودن 

بازار، پیش نهاد خریدشان را به شما بدهند. 
دسفرال  سوئیسي  داروي  زمانی  مثال 
میان  داروها  طرف دارترین  پر  از  یکي 
علمی نام  با  دسفرال  داروی  بود.  دالالن 

    Desfferioxamine B Mesylate
یک تركیب كیالت كننده آهن است كه 
بار اضافی آهن بیماران مبتال به تاالسمی 
طریق  از  را  كنند  می  دریافت  خون  كه 
صفرا و ادرار دفع می كند این دارو توسط 
 ).Novartis Co( نوارتیس  شركت 
تولید می شود دسفرال یا دسفروكسامین 
دارویي است كه براي كاهش آهن اضافي 
در بدن بیماران تاالسمیک به كار مي رود. 
مکرر  تزریق هاي  تاالسمي  بیماران  در 
خون باعث تجمع آهن در بدن مي شود. 
این آهن اضافي در صورت دفع نشدن در 
مانند  مبتالیان  این  بدن  از  هایي  بخش 
به اعضاي  كبد و مغز رسوب مي كند و 

حیاتي آنان صدمه مي زند.
هدف از درمان با دسفرال رساندن میزان 
است.  طبیعي  تقریباً  حد  به  بدن  آهن 
دسفرال به شکل زیر جلدي به میزان 20 
تا 60میلي گرم به ازاي هر كیلوگرم وزن 
بدن و در طول 8 تا 12ساعت )معموالً 3 

تا 5 شب در هفته( تزریق مي شود. 
 این داروي بیماران، تاالسمي، بعد از این 
كه بر اساس تصمیم هاي وزارت بهداشت 
قرار  و  حذف،  دارویي  خرید  فهرست  از 
به  شود،  تولید  آن  داخلي  نمونه ي  شد 
از  زیرا  شد؛  بدل  قیمت  گران  كیمیایي 
نام  به  این دارو  ایراني  نمونه ي  آن جا كه 
خوبي  تاثیر  بیماران  نظر  از  دسفوناک 
طرف داران  سوئیسي  دسفرال هاي  ندارد، 
دسفرال هاي  كردند.  پیدا  چاكي  سینه 
سوئیسي براي دالالن نیز سود سرشاري 

جدول )1( ميزان پرداخت يارانه اي دارو

13741379138313841385138613871388سال

450419224022402240212022003200میزان یارانه)میلیارد ریال(

ماخذ: قهرمانی صغير،حميد :چگونه از مصرف بی  رويه ي دارو جلوگيری کنيم؟، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گيان
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داشتند و با توجه به میزان باالي دریافت 
ماهانه ي  میانگین  بیماران)  توسط  دارو 
این  از  اندكي  فروش  امکان  ویال(،   70
دسفرال ها  این  شد.  مي  فراهم  سهمیه 
در كشورهاي خلیج نشین قیمت باالیي 
قاچاق  عاید  سرشاری  سود  و  داشته 
نئورال،  داروي  می نمودند.  آن  كنندگان 
مورد نیاز بیماران پیوند كلیه نیز داستانی 
ساندیمون  داروي   . است  داشته  مشابه 
نئورال یک داروي سوئدي است، كپسول 
بیماراني  براي  وارداتي  نئورال  ساندیمون 
انجام  كلیه  پیوند  كه  مي شود  استفاده 
داده اند و در 3 نوع50 ، 25و 100میلي 
از  ساندیمون  مي شود.  عرضه  گرمي 
پیوند  بیماران  داروهاي  پرمصرف ترین 
كلیه به شمار مي رود و بیماران ناگزیرند 
براي جلوگیري از دفع پیوند، روزانه 2 دوز 
75 میلي گرمي را در 2 نوبت تا پایان عمر 

دریافت كنند.
و  قیمت  گران  داروهاي  فروش  بحث  در 
نکته  دو  تاكنون  بیماران،  توسط  خاص 
این كه برخي  بوده است: نخست  مطرح 
جاي  به  را  خود  سندسازي،  با  افراد  از 
به  مراجعه  با  و  زده  جا  خاص  بیماران 
برخي پزشکان، داروهاي خاص را دریافت 
مي نمودند. از سوي دیگر برخي افراد كه 
بیمار واقعي هستند، با چندین بار مراجعه 
در هفته چندین نوبت دارو را دریافت مي 
كرده اند كه این مسئله نشان از بي توجهي 
برخي پزشکان به سوابق پزشکي و رجوع 

به پرونده ي پزشکي بیماران دارد.
قاچاق  به صورت  كشور  از  دارویي  وقتي 
به  دسترسي  از  بیماران  شود،  مي  خارج 
آن محروم مي شوند كه هزینه ی سنگیني 
دارد. به عنوان مثال زمانی خروج غیرقانوني 
انسولین از طریق داروخانه هاي شهرهاي 
باعث  و  افغانستان  عراق  به  مرزي كشور 
شد كه بیماران دیابتي با مشکالت فراواني 

در تهیه این دارو مواجه شوند.
، یکی دیگر  قابل قبول  ارزاني و كیفیت 
از علت های عالقه مندي كشورهایي چون 
حاشیه ي  كشورهای  افغانستان،  عراق 
خلیج فارس، تركیه و پاكستان به مصرف 
داروهاي ایراني است. تولید برخی داروها 
از  تر  ارزان  مختلف  دالیل  به  ایران  در 

كشورهای همسایه تمام می شود. یکی از 
این دالیل پایین بودن سود تولیدكنندگان 
است؛ چرا كه سود تولید كننده ي داروهاي 
ایراني 15 تا 20 درصد، و این شاخص در 
سایر نقاط دنیا بیش از 50 درصد است. 
صنایع  از  حمایت  كه  نیست  تردیدی 
دارویی كشور ایجاب می كند تا بازارهای 
خارجی به روی داروهای ایرانی كه برای 
آن ها یارانه ای پرداخت نشده و به صورت 
رقابتی توسط شركت های دارویی داخلی 
امر  این  اما  تولید می شوند گشوده شود؛ 
هنگامی سودمند خواهد بود كه صدور دارو 
موجب كمبود در داخل نشود و عالوه بر 
آن صادرات از مجراها و مسیرهای قانونی 
صورت گیرد. دارو، كاالیی است كه حمل 
و شرایط نگه داری، بسته بندی و جایگاه 
عرضه ای با شرایط خاص را می طلبد كه 
معموال  قاچاق  مجرای  از  كاال  درخروج 
درازمدت  در  این  و  شده  گرفته  نادیده 
نوعی بدگمانی نسبت به داروهای ایرانی 

ایجاد می كند.
اهمیت  دارو  قاچاق  در خصوص  چه  آن 
زیادتری دارد، قاچاق دارو به داخل كشور 
است . ورود و عرضه ی دارو از مسیر قاچاق 
به دالیل مختلفی صورت می گیرد و این 
بررسی است.  قابل  زاویه  از چند  موضوع 
است.  نیاز مطرح  از یک طرف مسئله ی 
طبیعی است كه وقتی مصرف كننده به 
آن  سراغ  به  كند،  نیاز  احساس  چیزی 
می رود و هنگامی كه مصرف كننده، كاالی 
مورد نیاز خود را در بازار قانونی یافت نکند، 
یا قیمت آن در بازار قانونی باالتر از قیمت 
كاالی قاچاق شده باشد و یا احساس كند 
او قرار  قانونی در اختیار  بازار  كاالیی كه 
می دهد از كیفیت الزم برخوردار نیست، 
مبادرت  قاچاق  مجرای  از  كاال  تأمین  به 
-مي نماید. در طرف دیگِر قضیه مسئله ي 
پزشکان  ناآگاهی  تبلیغات،  سودجویی ها، 
آنان،  سوی  از  قضیه  نادرست  القاي  و 
گذار،  تاثیر  فرهنگِی  مسائل  هم چنین 

مطرح می باشند. 
كه  دارویی  نیازهای  از  مهم  بخش  یک 
آن  به  گویی  پاسخ  به  قادر  قانونی  بازار 
لحاظ  به  كه  هستند،  داروهایی  نیست، 
مسائل شرعی و اخالقی محدودیت دارند 

زیان هایی  دلیل  به  ها  آن  مصرف  یا  و 
است.  شده   ممنوع  دارد،  دنبال  به  كه 
سقط  داروهاي  جنسي،  هورمون هاي 
نیروزا،  داروهای  اندام،  زیبایي  جنین، 
داروهاي مخدر؛ و داروهای روان گردان از 

این جمله می باشند.
جزو  جنین  سقط  داروهاي  انواع 
بازار  در  قاچاق  داروهاي  پرفروش ترین 
اروپایي،  نوع   3 در  داروها  این  هستند. 
فروش  به  بازار  در  پاكستاني  و  هندي 
سقط  ما  كشور  قوانین  در  مي رسند. 
جنین و عرضه و مصرف داروهای مربوط، 
تنها در شرایط خاص و بسیار محدود، و 
متخصص  پزشک  كنترل  و  نظر  مطابق 
سقط  به  دست زدن   . است  پذیر  امکان 
جنیِن غیرقانونی و خرید و استعمال غیر 
افرادی  سوی  از  غالبا  داروها  این  قانونی 
است كه فساد جنسی مرتکب شده اند و 
درصد كمی از آنان نیز به دلیل مشکالت 
خانوادگی و مالی به چنین عمل خطرناكی 

دست می زنند. 
آمده  پیش  گاه  گذشته،  های  سال  در 
است كه به دلیلی برای مدتی، یک داروی 
خاص در بازار كم یاب شده و نیاز ضروری 

مهم ترين دليل قاچاق دارو 
به خارج، وجود اختاف بين 

قيمت دارو در بازار داخلي 
و بازارهاي خارجي به ويژه 

کشورهاي همسايه است

مقاله
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تهیه ی  متوجه  را  وی  بیمار،  فوری  و 
كه  شائبه هایی  است.  نموده   آن  قاچاق 
برای  دارویی  اقالم  قیمت  افزایش  برای 
داروخانه داران ، شبکه های توزیع و حتی 
كارخانه ها بوجود می آید، در اوقاتی حس 
طمع را در آن ها برانگیخته و انگیزه های 
به  دارو  عرضه ي   از  را  آنان  سودجویی، 
مصرف كننده برحذر داشته است . در این 
مقاطع زمانی برای مدتی دارویی كم یاب 
می شود و وقتی نیازمندان  برای تهیه ی 
آن از مسیر قانونی به تنگ می آیند، راه 
پرداخت  با  كه  این می بینند  در  را  چاره 
مبلغ بیش تری آن را از مسیر غیرقانونی 
و قاچاق تهیه كنند خود را از مخمصه ی 
این جا و آن جا راحت  جست و جو در 

سازند . 
گراني دارو در كشور نیز در بعضي موارد 
مي تواند منجر به گرایش بیماران به تهیه 
داروي قاچاق شود. به عنوان مثال داروي 
بیماران  براي  كه   )  plavix(پالویکس
قیمت  به  تجویز مي شود  و عروقي  قلبي 
هر عدد بیش از 3 هزار تومان به فروش 
مي رسد و یک بیمار قلبي و عروقي براي 
است  مجبور  خود  درمان  دوره  تکمیل 
این قرص را مصرف  از  حدود 100 عدد 

كند و مسلما متحمل هزینه گزافي خواهد 
شد. زماني كه بیمار با نوع قاچاق داروي 
پالویکس با یک دهم قیمت مواجه شود و 
نیز آگاهي  از عوارض سوء داروي قاچاق 
نداشته باشد به سمت خرید داروي قاچاق 
متمایل مي شود. پالویکس در حال حاضر 
و  قلبی  بیماران  داروی  ترین  مصرف  پر 
عروقی است كه توانسته 90 میلیون نفر 
در سراسر جهان را درمان كند. این دارو 
است  پالكت  تجمع  ضد  خاصیت  دارای 
كه با جلوگیری از تجمع و تودهای شدن 
پالكت ها احتمال تشکیل لخته یا ترومبوز 
صورت   به  پالویکس  می دهد.   راكاهش 
شركت  سوی  از  میلی گرمی    75 قرص 
چهارمین  عنوان  به  آونتیس  سانوفی 
ایران و  بزرگ داروسازی دنیا در  شركت 
ایران  عبیدی   دكتر  دارویی  شركت  نیز 
تولید می شود. در موارد بسیاری قاچاق 
پزشکان  نادرست  باورهای  دلیل  به  دارو 
صورت می پذیرد. متأسفانه در میان این 
صنف كم نیستند افرادی  كه بدون دلیل 
جلوه  بزرگ  منظور  به  صرفاً  و  منطقی 
برای  شگردی  عنوان  به  و  خود  دادن 
را  داروی خارجی  كسب شهرت، مصرف 
از مصرف  را  بیمار توصیه كرده و آن  به 
مشابه داخلی آن بر حذر می دارند. از آن 
جا كه برخی از این داروهای خارجی در 
فهرست مجاز عرضه از طریق داروخانه ها 
قرار ندارند، مصرف كننده ناگزیر از تهیه ی 
آن از بازار قاچاق می گردد تا نظر پزشک 
موارد  برخي  در  نماید.  تأمین  را  معالج 
خود،  درمان  كردن  به روز  براي  پزشکان 
جزو  كه  كنند  مي  تجویز  را  داروهایي 
این فهرست نیست و بیماران هم بعد از 
مراجعه به داروخانه و پیدا نکردن داروي 
مورد نیاز، به سراغ دالالن در بازار قاچاق 

می روند.
متاسفانه  نیز  عرضه  و  تولید  در  تقلب 
دارو  عرضه ی  بازار  در  كه  است  چیزی 
داروها،  اغلب  می شود.  دیده  فراوانی  به 
كه   آرایشی  لوازم  و  خوراكی  مکمل های 
قیمت  به  داخلی  تولیدات  با  مقایسه  در 
قاچاق عرضه می گردند،  بازار  در  ارزانی  
تقلبی بوده اما در پوششي شکیل و جذاب 
و با براندهای معروف در اختیار مشتریان 

قرارمی گیرند. پاره ای از این قبیل كاالها 
بودن ماده ی موثر بوده و چه بسا دارای 
تركیبات خطرناک و نامربوط هستند. به 
عنوان مثال نوعي قرص قلبي و عروقي كه 
از سال 1384 به صورت قاچاق وارد بازار 
خوزستان شد، به جاي ماده ی موثر، در آن 
سیمان وجود داشت. گاهی نیز با این كه 
تاریخ  واقعی اعتبار مصرف كاال گذشته، 
اما در لفافی با تاریخ معتبر قرار داده شده 
است. افراد سودجو داروهاي قاچاق را به 
طرز ماهرانه بسته بندي مي كنند كه حتي 
شناسایي آن براي متخصصان تولید دارو 

هم امکان پذیر نیست. 
هم چنین به دلیل شرایط نگه داري این 
بسیار  آن،  عرضه ی  نوع  و  داروها  نوع 
به  فاسد  دارویي  حتي  كه  مي آید  پیش 
مشتري هاي بخت برگشته فروخته شده 
اصوالً  داروها  این  از  نمونه هایی  است. 
موادی  از  و  هستند  فاسد  و  دست ساز 
نامرتبط و ناسالم ساخته شده اند. مکمل 
ویتامین  تقویتي،  داروهاي  غذایي،  هاي 
 B هاي مختلف مثل ویتامین هاي گروه
قرص  و  كلسیم   ،Dویتامین كمپلکس، 
آهن اغلب در این زمره قرار می گیرند و 
محل واردات غیرقانوني آن ها هم بیش تر 
از جنوب كشور به خصوص از كیش است. 
تصور  علت  به  داروها  مصرف كنندگان 
به  نسبت  داروها  این  بیش تر  اثرگذاري 
نمونه هاي داخلي، به خرید آن ها اقدام 

می نمایند.
در هر صورت معضل قاچاق در زمینه ی 
و  دارد  خطرناک  بس  پیامدهایی  دارو، 
از هر  با آن حیاتی تر و ضروری تر  مقابله 
كاالی قاچاق دیگری است. با این كه در 
فروشی  خرده  عرضه ی  بزرگ،  شهرهای 
ویژ ه ای  های  مکان  در  دارو  قاچاق  اقالم 
انجام می شود كه به عنوان نمونه می توان 
خیابان  و  تهران  در  خسرو  ناصر  خیابان 
انوری در شیراز را نام برد، اما تولید، تأمین 
از  قاچاق  و  تقلبی  داروهای  این  توزیع  و 
خارج از كشور در بسیاری موارد شبکه ای 
مافیایی  كارشناسان،  بعضی  تعبیر  به  و 
این  با  فیزیکی  مبارزه ي  رو  این  از  است. 

پدیده دشوار است. 
كاالها،  سایر  قاچاق  با  مبارزه  هم چون 

گراني دارو در کشور نيز 
در بعضي موارد مي تواند 
منجر به گرايش بيماران 
به تهيه ي داروي قاچاق 

شود
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مقاله

اقدامات و راه كارهای اندیشیده شده برای 
معضل  این  كاهش  كم  دست  یا  و  رفع 
خطرناک، در دو قالب: اقدامات پیش گیرانه 
فیزیکی  مقابله ای  اقدامات  و  بازدارنده،  و 
این زمینه  و مستقیم مطرح هستند. در 
راه كارهای  اجرای  و  برنامه ریزی  شاید 
ارتقاي  جهت  در  تبلیغی  و  فرهنگی 
عواقب  از  شهروندان  اطالعات  گستره ی 
منفی و غیرقابل جبران مصرف داروهای 
و  روانی،  و  برای سالمت جسمی  قاچاق 
سالمت نسل كارسازتر، و پرداختن به آن 
مهم تر باشد. هم چنین چاره اندیشی برای 
درپیش گرفتن راه كاری به منظور تمیز 
غیر  از  قاچاق  داروی  آسان  تشخیص  و 
قاچاق و آموزش وگوشزد آن به مردم امری 
ضروری است. بسیاری از افراد از چگونگی 
تولید، نگه داری و عرضه ی داروهایی كه 
خارج از شبکه ي توزیع می گردند، آگاهی 
آن ها  مصرف  سوء  عوارض  از  و  نداشته 
بی خبرند. چه بسا  كه در صورت اطالع، 
آن ها  مصرف  و  خرید  به  حاضر  هرگز 
نباشد كه به طور مسلم، همین نخریدن 
كاالی قاچاق و تقلبی، كارآمدترین حربه 
میزان  متأسفانه  می باشد.  آن  ضد  بر 
مصرف خودسرانه ي دارو دركشور باالست 
و بسیاری از داروهای قاچاق با توصیه های 
غیرتخصصی و نسنجیده ی مردم كوچه و 
بازار خریده شده و مصرف می شوند. بخش 
مهمی از موفقیت در مبارزه با قاچاق دارو، 
از همه ی توان رسانه ای  مرهون استفاده 
، هنری و تبلیغی كشور و حتی پوشش 
دادن به تبلیغات و آگاهی بخشیدن آن با 
به خدمت گیری مذهب و باورهای دینی، 
توانایی های  و  اندیشه ها  از  استفاده  و 
مذهبی  تبلیغ  شیوه های  و  دین  عالمان 

خدمت  در  خطیر  امر  این  چراكه  است؛ 
مصالح و منافع جامعه و سالمت جسم و 
جان انسان ها نیز می باشد كه در شریعت 
داده  خاص  ارزشی  آن  به  اسالم  مقدس 
شده و استعمال هر ماده ی زیان آور، حرام 

دانسته شده است . 
بین  از  همانا  آگاهی بخشی،  كنار  در 
و  قاچاق  كاالی  خرید  زمینه های  بردن 
برنامه ریزی های دقیق برای جلوگیری از 
بود  كم  سبب  كه  مقطعی  شرایط  ایجاد 
نیز،  می شود  دارویی  اقالم  برخی  موقتی 
ضرورت دارد. چه بسا بسیاری از بیماران 
سر  از  تمایل،  عدم  و  آگاهی  وجود  با 
اضطرار و ناچاری به خرید داروی قاچاق 
رضایت می دهند و یا به دلیل ناتوانی مالی 
تشکیل  نمایند.  می   مبادرت  كار  این  به 
رفع  براي  فوریتي  وارداتي  شركت هاي 
تامین  از طریق  كمبودهاي مقطعي دارو 
جهانِي،  معتبر  منبع  یک  از  آن  سریع 
سامان دهي مکمل هاي غذایي؛ و قانون مند 
سازی ورود و ساخت مکمل هاي مورد نیاز 
غذایي؛ تسهیل صدور پروانه هاي دارویي، 
نسخه اي،  دارویي تک  مراكز  راه اندازي  و 
وزارت  كه  است  بوده  سیاست هایي  از 
بهداشت در این خصوص اجرا كرده است.
مقابله ی فیزیکی مستقیم و برخورد قانونی، 
قضایی و انتظامی با  تولیدكنندگان، عرضه 
عوامل  تمامی  و  كنندگان  وارد  كنندگان، 
دست اندركار قاچاق كاال نیز، كار مبارزه را 
تکمیل خواهد نمود. در این زمینه باید پیش 
از همه، ضعف های قانونی موجود برطرف 
احکام  قضایي،  نظام  در  متاسفانه  گردد. 
قاطعي براي برخورد با پدیده ی قاچاق دارو 
نداریم. بنابراین اصالح قانون مربوط به قاچاق 
دارو در مجلس شورای اسالمی و هم چنین 

اصالح قوانین قضایي براي مقابله با پدیده ی 
عوامل  با  برخورد  است.  الزم  دارو  قاچاق 
قاچاق دارو باید مثل برخورد با كساني باشد 
كه سالح قاچاق مي كنند؛ چرا كه مخاطرات 
قاچاق  مخاطرات  از  كمی  دست  امر  این 
اسلحه ندارد. اقدامات اخیر می تواند طیف 
كنترل  و  انسداد  از  كارها  از  گسترده ای 
مرز گرفته تا بازرسی و كنترل محموله  ها 
بر  نظارت  گردد.  را شامل  نقلیه  وسایل  و 
داروخانه ها و شركت های تولید و پخش نیز 
این  در  اقدامات ضروری  از  دیگری  بخش 
بخش است؛ چنان كه در سال های گذشته 
در 90درصد داروخانه هاي كشور فرآورده 
هاي تقلبي و قاچاق یافت مي شد. هر چند 
این رقم با افزایش اقدامات نظارتی و كنترلی، 
بسیار كاهش یافته است، ولی متاسفانه هنوز 
هم بخشی از اقالم دارویی و بهداشتی قاچاق 

از همین طریق توزیع می گردند.
این  در  دستگاه های دست اندركار  اقدامات 
اما  زمینه نیز چشم گیر و درخور ستایش 
ناكافی است. جدول )2( بیانگر موفقیت های 

نیروی انتظامی در این زمینه است .
آن چه مسلم است، مبارزه با قاچاق دارو 
با یک ضرب االجل و یک اقدام سریع قطع 
نخواهد شد و نیاز به یک راهبرد بلندمدت 

و اقدامات پیوسته و متوالي دارد.

جدول )2( آمار کشفيات داروی قاچاق از سوی نيروی انتظامی جمهوری اسامی ايران

138213831384138513861387سال

ارزش ریالی 
كشفیات 

دارویی)هزار ریال(

52537613798594840308288113355254779444899

ماخذ : دفتر آمار و اطاعات معاونت پژوهش و آمار و اطاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

پی نوشت :
1 - ش��بکه ي  تحقیق��ات گیاه��ان داروی��ی، معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت درمان و آموزش 

http://www.mprn.ir :پزشکی، به نشانی
       2-http://www.tebyan.net

3-http://www.parsiteb.com/

4-http://www.aftab.ir/

5-http://www.ipt.ir/


