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 1ضوابط اختصاصی اقالم دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

 تعاریف -فصل اول

 :رودکار مینامه در معانی مشروح زیر بهعبارات موجود در این تصویب -1 ماده

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانون: -الف

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد: -ب

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت: -پ

 سازمان غذا و دارو سازمان: -ت

صالت:   -ث سالمت» سامانه رهگیری و کنترل ا صالت کاالهای  ست که« محورسامانه رهگیری، ردیابی و کنترل ا جهت ثبت،  ا

محور زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایجاد شده و ملزم های سالمتردیابی، رهگیری و کنترل اصالت مواد اولیه و فرآورده

 .است (www.ntsw.ir) به ارسال اطالعات به سامانه جامع تجارت

سامانه«سیمبا»به اختصار  سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی:   -ج سایی و مبارزه با کاالی قاچاق است ،  سامانه شنا ای ملحق به 

ستفاده از اطالعات در دسترس از سامانه ل )پیش از تشکی های موجود، امکان مدیریت فرایند بازرسی و کشف جرایم و یا تخلفاتکه با ا

 .دهدد و در اختیار ضابطین و یا کاشفین قرار میآورپرونده( و همچنین اطالعات حاصل از بازرسی را فراهم می

منظور ( قانون به6ماده ) (ای است که طبق بند )ثسامانه (www.nwms.ir) :سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کال  -چ

سه صات مالک کاال،شنا شخ نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف  دار نمودن تمامی مراکز نگهداری کاال، ثبت م

 .سازی نظام توزیع ایجاد شده استشناسایی کاالهای قاچاق و شفاف

سامانه سامانه بارنامه بر خط:  -ح سناد حمل و نقل جاده زیر سامانه یکپارچه ا ست که طبق ماده )ای از  ( آیین نامه مواد 11ای ا

سازمان 6( و )5) صلی این زیرسامانه ای موظف به طراحی، ایجاد و بهرهراهداری و حمل و نقل جاده( قانون،  ست. وظیفه ا برداری از آن ا

شرکت حمل و دریافت و ثبت اطالعات موجودیت صد،  ستنده، مکان مبدأ، مکان مق شامل گیرنده، فر صلی در حمل و نقل داخلی  های ا

 .ل استنقل، محموله، راننده، ناوگان و شرایط و زمان حم

 :نامه به شرح زیر هستندکاالهای مشمول این تصویب کالهای مشمول؛ -خ

شامل اقالم دارویی و مواد اولیه مندرج در فهرست رسمی داروهای ایران و نیز فهرست مواد اولیه مجاز  دارو و مواد اولیه دارو: -1

 .شوندکه بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت تدوین و منتشر می

 .ای مصوب وزارت بهداشتهای تغذیهنامه ثبت مکملهای موضوع آیینشامل مکمل :مکمل -2

 .نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوب وزارت بهداشتشامل اقالم موضوع آیین ات و ملزومات پزشکی:تجهیز -3

                                                           
قانون مبارزه  (19) ( الحاقی ماده1)( دستورالعمل تبصره 2، به استناد ماده )11/12/89شده به تاریخ  ، برگزار121شماره  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جلسه -1

هیأت وزیران( و براساس  11/19/82هـ تاریخ 11328/ت113398و اصالحی به شماره  18/11/1681هـ تاریخ 12821/ت169931شماره نامه )تصویب با قاچاق کاال و ارز
، فروش، حمل و یا نگهداری اقالم دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی را الرعایه برای خریدپیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط اختصاصی الزم

 ص/11231/89 شماره نامه طبق) به تأیید رییس جمهوری رسید 11/16/1689تبصره به شرح مواد زیر مصوب و تعیین نمود؛ که در تاریخ  12ماده و  61فصل  1در 
/ص 211132/11اصالح شد و به تأیید رییس جمهوری طبق نامه شماره  12/11/1111مورخ  162ه شماره از سوی ستاد ابالغ شد( و سپس در جلس 19/16/89  تاریخ

 .ابالغ شد 21/11/1111تاریخ 

http://www.ntsw.ir/
http://www.nwms.ir/
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ستی )بیولوژیک(: فرآورده -4 سما و فرآورده های زی سن، خون، پال سرم، واک سما، فراوردهشامل  شتق از خون و پال های های م

 .بافت، سلول و ژن درمانیهای حاصل از های منوکلونال و فراوردهبادینوترکیب و آنتی

 .برابر فهرست اعالمی وزارت بهداشت شیرخشک و غذاهای ویژه و مواد اولیه آن: -5

 :اعضای زنجیره تأمین کاالهای مشمول اشخاص زیر هستند اعضای زنجیره تأمین:  -د

 .است شخص حقوقی دارای مجوز تولید و یا واردات کاالهای مشمول از وزارت بهداشت کننده:تأمین -1

 .شخص حقوقی دارای پروانه توزیع و پخش کاالهای مشمول از وزارت بهداشت است کننده:توزیع -2

صره  سایر مجوزهای قانونی از جمله مجوزهای  -تب شخاص به اخذ  سازمان، نافی تکلیف این ا شتی از  اخذ پروانه توزیع و پخش بهدا

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست

های صنفی)حسب مورد( است که بعد حقیقی یا حقوقی دارای پروانه از سوی وزارت بهداشت و اتحادیه شخصکننده: عرضه    -3

 .شوندها نیز مشمول این تعریف میرساند. داروخانهکننده میکننده آن را به مصرفاز دریافت کاالی مشمول از توزیع

( قانون که دارای استانداردهای 6( و )5نامه اجرایی مواد )( آیین32ماده )( 1)های مورد اشاره تبصره محل مراکز نگهداری کال:  -ذ

ست. این مراکز شامل انبارهای تامین سازمان غذا و دارو ا ایر ها و سکنندگان، داروخانهکنندگان، توزیعکیفی و فنی اعالمی و مورد تأیید 

 .هستند های نگهداری کاالهای مشمول وابسته به اشخاص حقیقی یا حقوقی مجازمحل

ه محور کهای سالمتشناسه موضوع دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده شناسه ردیابی و رهگیری:    -ر

 .منظور درج یا الصاق بر روی واحد فرآورده براساس استاندارد تعریف شده قانونی است ای اختصاصی و منحصر به فرد بهشناسه

صالت فرآوردهشناسه م شناسه اصالت:    -ز  ایمحور که شناسه های سالمتوضوع دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل ا

 .ودشکننده نهایی است و بر روی هر واحد فرآورده الصاق میاختصاصی و منحصر به فرد جهت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرف

شماره جهانی اقالم تجاری     -ژ سه تجاری) صنناصننی برای هر فرآورده در سننط  جهان اسننت و بر مبنای ای اختشننناسننه (:شنا

 .صادر شده است GS1 استانداردهای سازمان

سه    -س صدور پروانه ثبت  :IRC (Iran Registration Code) شنا سازمان در موقع  ست که  صربه فرد ا شماره پروانه منح

 .دهدفرآورده به آن اختصاص می

شماره منحصر به فردی است که هر شرکت تولیدکننده در موقع ساخت  : (Batch/Lot Number)شماره سری ساخت    -ش

شی از تولید بوده و جهت کنترل های  ساخت جهت بخ شرایط  صاص داده و بیانگر یکنواختی اجزاء و  ساخت اخت سری  فرآورده به هر 

 .گیردکیفی، سالمتی و غیره مورد استفاده قرار می

های ردیابی و رهگیری و اصالت و سایر بندی هر واحد فرآورده است که شناسهقسمتی مشخص بر روی بسته برچسب اصالت: -ص

 .شودجمله شناسه تجاری و سری ساخت حسب مورد بر اساس استاندارد تعریف شده بر روی آن درج یا الصاق می اطالعات مربوط از

 ضوابط نگهداری و انبارش کاالهای مشمول - فصل دوم

الزامی اسننت. تأیید ثبت مراکز « سننامانه رهگیری و کنترل اصننالت»نگهداری کاالهای مشننمول در ثبت اطالعات مراکز  -2ماده 

های ایجاد شده، به سرویس نگهداری کاال از طریق سامانه مذکور، مشروط به تبادل آنی و برخط اطالعات از این سامانه و یا از طریق وب

گهداری کاالهای مشمول در مراکز نگهداری کاالی ثبت نشده در این سامانه ممنوع است. ن «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال»

 .است
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صره  شننود. نگهداری ضننوابط و تشننخیص رعایت آن در مراکز نگهداری کاالهای مشننمول توسننط وزارت بهداشننت تعیین می -1 تب

 .کاالهای مشمول در مراکز نگهداری غیرمجاز کاال ممنوع است

صره  ست این مراکز را در بردار مبهره -2تب شمول مکلف ا صالت»راکز نگهداری کاالهای م ثبت نماید. « سامانه رهگیری و کنترل ا

صورت برخط به  سامانه را به  شده در این  سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری »سازمان تمامی اطالعات مراکز نگهداری کاالی ثبت 

 .نماید( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ارائه می6( و )5نامه اجرایی مواد )آیین 32موضوع ماده « کاال

سننامانه جامع انبارها و »ورود و خروج کلیه کاالهای مشننمول در تمامی مراکز نگهداری کاالی مجاز، منوط به ثبت آنی در  -3 ماده

ت ثبت شنننده در این سنننامانه در هر لحظه اسنننت. موجودی فیزیکی هر یک از مراکز نگهداری کاال، باید با اطالعا« مراکز نگهداری کاال

شته باشد ست، جزء موجودی شده، تا زمانی که بارنامه برای آنکاالهای در حال بارگیری و یا بارگیری .مطابقت کامل دا شده ا صادر ن ها 

 .شودمراکز نگهداری کاال محسوب می

بت ، ث«سامانه رهگیری و کنترل اصالت»پس از ایجاد امکان ثبت ورود و خروج کاالهای مشمول به مراکز نگهداری کاال در  -تبصره 

سننامانه جامع »انجام خواهد شنند و این سننامانه، اطالعات مورد نظر را به « سننامانه رهگیری و کنترل اصننالت»اطالعات مذکور از طریق 

 .نمایدارسال می« انبارها و مراکز نگهداری کاال

شمول می -4 ماده سهبرای نگهداری کاالهای م شنا شامل نام، تعداد یا مقدار،  ست اطالعات کاال  ضاء و IRC بای ، تاریخ تولید و انق

 .ثبت شده باشد« سامانه رهگیری و کنترل اصالت»سری ساخت حسب مورد در 

صر  شمول کاالهای کنندگانتأمین تمامی -هتب سایر ترتیبات آن، 12اده )م اجرایی نامهآیین( 11) ماده مطابق موظفند م ( قانون و 

 یشناسه ردیابی و رهگیری این کاالها را با رعایت استانداردها در خط تولید درج یا الصاق نماید و بالفاصله پس از ورود به مراکز نگهدار

 .ت نمایندکاالی خود، اطالعات آن را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال ثب

 .نگهداری کاالهای مشمول فاقد برچسب اصالت ممنوع است -5 ماده

 ضوابط حمل کاالهای مشمول -فصل سوم

 .بارگیری باید از محل مراکز نگهداری مجاز کاال انجام شود -6 ماده

ستند، باید  -7 ماده شرایط خاص حمل ه شت، دارای  سته از کاالها که مطابق اعالم وزارت بهدا شمول، برای آن د حمل کاالهای م

 .رهگیری صادره از سوی سازمان انجام شود توسط خودروی مجاز دارای کد

ی و استیجاری را در سامانه اعضای زنجیره تأمین کاالهای مشمول موظفند اطالعات ناوگان حمل و نقل خود اعم از ملک -1 تبصره 

 .رهگیری و کنترل اصالت ثبت نمایند

صره  سردخانه -2 تب سرد توسط خودروی  شرایط نگهداری  شود و این خودروها دار و در دمای متناسب انجام میحمل اقالم دارای 

شمول از مبدأ  ستند. خودروهای حامل کاالهای م سازمان ه گمرکات و یا مراکز نگهداری مجاز مجهز به دیتاالگ دیجیتالی مورد تأیید 

که امکان رصند خودروی نحوی مجهزند؛ به  (GPS)کاال به مقصند مراکز نگهداری مجاز کاالی دیگر به سنیسنتم تعیین موقعیت جهانی

 .حامل میسر ممکن باشد

صره  صی حمل و  -3 تب صا شرایط اخت شمول؛ رعایت تمامی  شاره برای در حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی کاالهای م نقل مورد ا

 .ای الزامی استوسایل حمل و نقل جاده



 

4                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

های باربری در صورتی مجاز به حمل نقل آنالین، تعاونی و های حملهای خدمات بار، سرویسهای پستی، شرکتشرکت -4 تبصره

 .بار کاالهای مشمول خواهند بود که ضوابط موضوع این ابالغیه را رعایت نمایند

 .االهای مشمول ضوابط این ابالغیه توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع استحمل ک -5 تبصره

شنده حرکت نماید. خروج و یا بایسنت در مسنیر تعیینشنهری کاالهای مشنمول، خودروی حامل می در حمل و نقل بین -8 ماده

 .انحراف از مسیر غیرمتعارف ممنوع است

ید در سامانه رهگیری و کنترل اصالت ثبت شده باشد و گواهی بهداشتی حمل توسط قبل از بارگیری، اطالعات محموله با -9 ماده

 .مسئول فنی صادر شود

سازمان مکلف است ظرف شش ماه امکان صدور و استعالم برخط گواهی بهداشتی حمل را در سامانه رهگیری و کنترل  -1تبصره  

 .ی کاشف فراهم باشدهانحوی که استعالم آن برای دستگاه اصالت فراهم نماید؛ به

 .شوددر گمرکات کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهی بهداشتی حمل توسط نماینده سازمان صادر می -2تبصره 

تاریخ  55679/ت196689و اصالحیه شماره  99/11/1295هننن تاریخ 53971/ت128861شماره نامه ( تصویب7) وفق بند -11 ماده

کننده دارای مجوز حمل کاالهای مشننمول های توزیعها و مؤسننسننات حمل و نقل و یا شننرکتتمامی شننرکتهیأت وزیران،  11/98/97

«  ث»سننامانه حمل و نقل مربوط موضننوع بند شننهری این کاالها را جهت اخذ سننند حمل در زیر موظفند اطالعات مربوط به حمل بین

هننننن مور  1559ت16112 نامه شننمارهاچاق کاال و ارز موضننوع تصننویب( قانون مبارزه با ق6و ) (5نامه اجرایی مواد )فصننل دوم آیین

 .، ثبت نمایند32/91/1295

شکل تجاری، موظفند پیش از حمل بین -11 ماده شمول به  سامانه حاملین کاالهای م صادره از زیر سند حمل  شهری این کاالها، 

شرکت ضوع بند فوق را از  سات مجاز حمل و نقل دریافت نماینمو س سند حمل مربوطه را با ها و مؤ شده در  د و اطالعات کاالی ثبت 

 .محموله کنترل نموده و در صورت عدم انطباق، از حمل آن خودداری نمایند

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده -12 ماده سط  شمول تو سیله حمل کاالهای م صدور قبلی گواهی صدور بارنامه و ای منوط به 

شتی حمل و همچنین ثبت اطال صد مجاز در بهدا ضوع »عات کاالهای مذکور از مراکز نگهداری کاالی مبدأ و درج مبدأ و مق سامانه مو

 .است« قانون 6بند ت ماده 

سازمان موظف است امکان تبادل برخط اطالعات گواهی بهداشتی حمل را با سامانه بارنامه برخط)برای حمل برون شهری(  -تبصره

 .شهری( فراهم نماید )برای حمل درون و با سامانه باربرگ

 .تخلیه باید در محل مراکز نگهداری مجاز انجام شود -13 ماده

ثبت و در مواردی که مطابق قوانین و « سامانه رهگیری و کنترل اصالت»پس از تخلیه، اطالعات محموله باید بالفاصله در  -14 ماده

گیرنده محموله صادر و مراتب در سامانه مذکور اعالم بینی شده است، گواهی تخلیه توسط مسئول فنی تحویلمقررات مسئول فنی پیش

 .شود

 .برای وسیله حمل منوط به دریافت تأیید وصول و تخلیه بار در مرکز نگهداری کاالی مقصد قبلی استثبت بارنامه جدید  -تبصره 

نامه فصل دوم آیین« ث»صورت برخط به زیرسامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند سازمان مکلف است مراتب صدور گواهی تخلیه را به

 .( قانون، اعالم نماید6( و )5اجرایی مواد )
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 ضوابط خرید و فروش کاالهای مشمول -مفصل چهار

 .خرید و فروش تجاری کاالهای مشمول صرفا توسط اعضای زنجیره تأمین مجاز است -15 ماده

( انجام شود. فروش این 1کننده)تعریف شده ذیل ماده کننده باید از طریق عرضههرگونه فروش کاالهای مشمول به مصرف -تبصره 

های آرایشی( ممنوع های ورزشی، سالنها، باشگاهها، مطب پزشکان، عطاریکاالها توسط سایر اشخاص یا مراکز عرضه)از قبیل فروشگاه

 .است

شننندن ثبت اطالعات فروش، هنگام فروش کاالهای مشنننمول تمامی اطالعات )شنننامل فند، پس از الزامیها مکلداروخانه -11 ماده

ساخت شماره سری  سه کاال، تعداد،  سامانه رهگیری و »، کد ملی خریدار، قیمت و تاریخ فروش( را در (Batch/Lot Number)  شنا

بدون نسخه پزشک ممنوع است، عالوه بر موارد مذکور ثبت شماره ها ثبت نمایند. درخصوص اقالم دارویی که فروش آن« کنترل اصالت

 .نظام پزشکی صادرکننده نسخه نیز ضروری است

 .شدن این بند را فراهم نمایدسازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این ضوابط، زیرساخت الزم برای اجرایی -تبصره

  ها باید با ثبتداروخانه ها توسطفروش اقالم دارویی مشمول نسخه تجویزی، اعم از بستری و سرپایی و نیز فروش مکمل -11 ماده

 .فرآورده صورت گیرد «شناسه ردیابی و رهگیری»

سازمان  -11 ماده ضای مجازی منوط به اخذ مجوزهای الزم از  شمول از طریق ف و مرکز خرید تجاری، فروش و یا عرضه کاالهای م

 .توسعه تجارت الکترونیک است

ستعالم در چنانچه -11 ماده صالت کنترل و رهگیری سامانه» از ا صالت عدم بر مبنی پیغامی خریدار، توسط «ا صل کاال ا  ،شود وا

شنده ست خریدار از دریافتی وجوه تمامی دادن عودت و کاال گرفتنپس به مکلف فرو شداری از طریق  این در. ا ست ه شرایط الزم ا

 .سامانه مذکور به دفتر بازرسی سازمان ارسال و پیگیری الزم از سوی سازمان انجام شود

  سننامانه» در فروش اطالعات قبلی ثبت به منوط مشننمول کاالهای هایبودجه دریافت و هایارانه ای،بیمه هایپرداخت -22 ماده

 .در این سامانه است« شناسه ردیابی و رهگیری»الت اص استعالم و «اصالت کنترل و رهگیری

های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منوط به دریافت تأییدیه اصننالت از  خرید کاالهای مشننمول توسننط دسننتگاه -21 ماده

 .است« سامانه رهگیری و کنترل اصالت»

 .یکی منوط به اجرای این ضوابط استآوری و فروش اموال تملخرید کاالهای مشمول از سازمان جمع -22  ماده

های غیر بیمارسننتانی جز با مجوز سننازمان و یا دانشننگاه علوم پزشننکی خرید و فروش داروهای بیمارسننتانی در داروخانه -23 ماده

 .ممنوع است

 مقررات عمومی -فصل پنجم

تکالیف اعضنننای زنجیره تأمین در رعایت  الزامی بودن ثبت اطالعات در سنننامانه رهگیری و کنترل اصنننالت، نافی و رافع -24ه ماد

 .الزامات ناشی از سایر قوانین و مقررات نیست

صنعتی نیز مشمول تمامی ضوابط اختصاصی کاالهای مشمول هستند. تعلیق -مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری -25 ماده

صنننعتی و ویژه اقتصننادی، در این مناطق ممکن -تجاری نامه توسننط شننورای عالی مناطق آزادو یا تغییر احکام و مقررات این تصننویب

 .نیست
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بت و در ث« سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی)سیمبا(»ضابطین و کاشفین موظفند نتیجه بازرسی انجام شده را از طریق  -21 ماده

 .صورت کشف جرم یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه مذکور به مرجع ذیصالح اعالم نمایند

به ضابطین و یا کاشفین، نافی تکالیف ایشان در کشف جرایم و یا تخلفات به موجب « سیمبا»الم جرم یا تخلف از سوی اع -تبصره 

 .قوانین یا مقررات دیگر نیست

سی -21 ماده ست اطالعات مربوط به بازر سامانهها و گزارشسازمان مکلف ا شده در  ها و های عدم انطباق کاال و اطالعات اظهار

سهرعایت مقر شنا صاق  شاخصرات ثبت و ال سازمان در نظر های رتبهها را به عنوان یکی از  ضوابط  ضای زنجیره تأمین مطابق  بندی اع

 .مرتبه در اختیار ستاد قرار دهد ماه یک 6گرفته و گزارش عملکرد را هر 

ست از طریق  -21 ماده صالت»سازمان موظف ا ستعالم اطال« سامانه رهگیری و کنترل ا ضوابط را برای امکان ا عات راجع به این 

ستگاه سازماند ضابطین،  شف،  ستگاههای بیمههای کا سیدگیگر، د ( و 5نامه اجرایی مواد )کننده مطابق با آیینهای نظارتی و مراجع ر

ذکور توسننط وزارت های مبندی، میزان، سننط  و نحوه ارائه اطالعات مرتبط به هر یک از مراکز و دسننتگاه( قانون فراهم نماید. زمان6)

 .بهداشت با همکاری ستاد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این ضوابط تعیین خواهد شد

سازمان موظف است امکان تبادل برخط اطالعات کامل مربوط به تبادل اطالعات کاالهای مشمول شامل اطالعات تولید،  -21 ماده

ها را به تفکیک حجم و نوع فرآورده و نیز مشننخصننات مراکز نگهداری جایی این فرآوردهواردات، نگهداری، خرید و فروش، حمل و جابه

سننامانه »شننده از اماکن مزبور را به صننورت برخط برای های انجامو نتایج مربوط به بازرسننیکاالی مبدأ و مقصنند و همچنین جزئیات 

 .فراهم نماید «قانون 5ماده  2شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق موضوع تبصره 

ست دوم -32 ماده شکی د صد تجاری و خرید و فروش تجهیزات و ملزومات پز ستثناء حمل و نگهداری به ق ستعمل( به ا موارد  )م

شت اعالم می ستفاده مجدد که توسط مقام عالی وزارت بهدا شمول دارای قابلیت ا شد م صورتی که کاال قاچاق با ست. در  شود، ممنوع ا

 .( قانون است37ماده )

طور خاص توسط وزارت بهداشت تعیین )شرایط( اختصاصی کاالهای مشمول که در مورد هر کاال به رعایت سایر ضوابط -31 ماده

)شرایط( مذکور در صورتی مشمول ضمانت  شود، در تمامی مراحل خرید، فروش، حمل و یا نگهداری الزامی است. عدم رعایت ضوابطمی

 .( قانون است که این ضوابط مستقالً به تأیید ستاد نیز رسیده و ابالغ شده باشد18) ( ماده1) اجرای مقرر در تبصره

 


